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“การสวดมนต” ผลทางวิทยาศาสตร  
 
  

 การสวดมนตเปนสิ่งที่ดีสําหรับทุกคนแตควรรูหลักที่ถูกตองดวย บทสวดมนตไม
ตางกับเพลง เปนการแตงคําสรรเสริญ หรือนําหลักธรรมมายอ ปรับรูปประโยค ใสทํานอง
ใหทองจําไดงาย การสวดมนตที่ดีตองเขาใจความหมายดวย    คริสต  อิสลาม เขาสวด
แลวเขาใจ โดยเนนสวดบูชาสิ่งสูงสุดคือ.. พระเจา   สวดถวายดวยจิตที่.. “ให” แตคนพุทธ
จํานวนมากกลับแปลไมออกและสวดเพื่อ..“เอา” คือสวดเพื่อหวังบุญขอพร ขอโชคลาภ 
และแทนที่จะสวดบูชาพระศาสดา กลับไปสวดบูชาเทพ ผี นางกวัก หวังจะใหชวยเรื่อง
ตางๆ แตกลับไมรูวาการระลึกถึงสิ่งใด พลังสิ่งนั้นจะมาปรากฎอยูในใจเรา ไหวผี พลังผีก็
เขามาในตัว  ไหวพระพุทธเจา พลังพุทธะก็ปรากฎขึ้นในใจ เมื่อทําเปนประจํา พลังจะ
เขมขนอาจถึงขั้นขอพรจากตัวเองไดเลย จะบูชาทั้งที่เอาสิ่งสูงสุดเลยไมดีกวาหรือ??  
  

สมเด็จโตฯ ขณะธุดงคทานมีคาถาสั้นๆ “พุทธังสรณัง คัจฉามิ ฯลฯ” ทานสวด
ดวยจิตแนวแนดวยขอมอบกายถวายชีวิตแดพระรัตนตรัย จึงเปนเกราะปองกันไดแมแต
คุณไสยหรือภูติผีปศาจ   บทพาหุงฯ.. คือการเลาเรื่องพระพุทธเจาชนะปญหา ทั้งคนใส
ราย ชางตกมัน ฯลฯ ใหทองสวดบอยๆ เพื่อดูเปนตัวอยางวา พระพุทธเจายิ่งใหญแคไหน 
แตทานกลับชนะดวยการไมโกรธ ไมตอบโต ใหอภัย ดังนั้นเราก็ตองเอาอยางทาน แตทุก
วันนี้กลับเผยแพรในเชิงอิทธิฤทธิ์วา สวดพาหุง สวดมงคลสูตร สวดฯลฯ 108 จบแลวจะ
ชนะทุกอยาง จะร่ํารวย เปนพระเจาจักรพรรดิ์  (ชางงมงาย หางไกลหลักศาสนาจริงๆ)  
 
 วิทยาศาสตรพิสูจนแลววา.. การฟงธรรม/สวดมนต/ทําสมาธิ  ดีตอสุขภาพ คลื่น
เสียงจากการสวดไปกระตุนตอมในรางกายทํางานดีขึ้น กระตุนการหลั่งฮอรโมนตัวดี เชน 
ซีโรโทนิน  ออกซิโตซิน เอ็นโดรฟน สงใหออนเยาว แกชา ภูมิคุมกัน การเผาผลาญดีขึ้น 
ผูปวยใชยานอยลง การรอดตายสูงขึ้น  ชวยลดการหลั่ง"คอติซอล" ที่หากมีปริมาณมาก
เกิน จะยับยั้งการสรางภูมิคุมกัน กอโรคอวน กระดูกผุ ติดเชื้องาย ออนแอ กอโรคมากมาย 
(เปนสารพิษที่เกิดจากความเครียด อกุศลจิต ความชั่ว โกรธ เห็นแกตัว)    
. 



 

สมองมนุษยแบงงายๆ เปนสามสวนคือ... 1.สวนจิตสํานึก รูผิดชอบชั่วดี  2.สวนความจํา
และอารมณ  3.สวนเล็กสุด-สมองแบบสัตวเดรัจฉาน (การเอาตัวรอด กิน สืบพันธ) 
. 

 ความเครียด โกรธ เกลียด เห็นแกตัว ทําใหสมองสวนสัตวโตขึ้น ทํางานดีขึ้น 
จึงมีจิตสํานึกต่ําลงตามลําดับ     การผิดศีลแตละขอ ก็สงใหเกิดเครียดสะสม และมีผลตอ
สมองดวย เชน.. การฆาสัตว  ลักขโมย เปนชู พูดคําหยาบ การกินเหลา จะกระตุนการ
พัฒนาสมองสวนสัตวเดรัจฉานใหเติบโต และกดสมองสวนจิตสํานึกไว เมื่อผิดศีลบอย 
ตอมาจะคิดอะไรเหมือนสัตว หวงแคการกิน ถาย ผสมพันธ และเอาตัวรอด    นานวันเขา
จะไมเขาใจเรื่องบุญคุณ ศีลธรรม มารยาท ฯลฯ   เห็นชัดสุดในเวลากินเหลา สมอง
จิตสํานึกจะถูกกดและปลดปลอยสมองแบบสัตวออกมา เวลาเมาจึงอาจทําตัวไมตางกับ
สัตว ไมสามารถเขาใจเหตุผลได    เวลาหิวจัด ทะเลาะกัน เศราใจ รองไห เครียด เปน
ภาวะที่สมองสัตวเดรัจฉานทํางาน  การสั่งสอนหรือลงโทษในเวลาไมพรอม จะทําใหไม
สามารถจดจําคําสอนหรือเขาใจเหตุผลจนเลิกทําผิด แตไมทําผิดเพราะกลัวโดนทําโทษ
เทานั้น พอเผลอหรือมีโอกาสก็จะทําอีก  (พระพุทธองคจะสอนใคร ยังทรงรอใหเขากินอิ่ม 
นั่งพักใหหายเหนื่อย หรือใหสภาพจิตเขาพรอมจะรับฟงกอนเทานั้น) 
. 

 เรื่องของสมองทําใหเขาใจชีวิตมากขึ้นวาการกระทําแตละอยาง แมการรักษาศีล 
ก็เพื่อคงจิตสํานึกไว ไมใหจิตไหลลงต่ําเทาสัตวเดรัจฉาน ไมใชแคเพื่อใหอยูกันอยางปกติ
หรือเปนหนาที่ที่ควรกระทํา จิตที่สะสมนิสัยแบบสัตวเดรัจฉาน ตายไปก็ตองไปเกิดเปน
สัตวเดรัจฉาน  นี่คือกฎทางวิทยาศาสตรที่นํามาอธิบายหลักทางศาสนาไดวา..  ทําไม...
มนุษยตองมีศีลหา??!! สมองสวนสัตวเดรัจฉานจะพัฒนาโตขึ้นและควบคุมคนนั้นได ยังมี
ปจจัยอื่นอีกมากมายเชน การเลนเกมคอมพิวเตอร ใหสังเกตุวาการฆาในเกมก็สงใหเครียด 
และเทากับสะสมความสะใจที่ไดฆาหรือทํารายสิ่งอื่น  การขโมยผักในเฟซบุค ก็ผิดศีลขอ
สองชัดเจน เพราะมีเจาของ เจาของมีการหวง รูสึกเสียดาย เสียใจเมื่อตองสูญเสียของไป 
เปนการเพิ่มความเห็นแกตัวใหกับผูเลนที่ชอบและดีใจที่ไดขโมย   สิ่งเหลานี้สงตอไปยัง
สมอง สะสมนิสัยขี้โขมยไว สมองสวนสัตวก็เจริญเติบโตไดดี พอในชีวิตจริงจะเริ่มเห็นการ
ขโมยหรือการเอาเปรียบคนอ่ืนเปนเรื่องปกติ เพราะสมองสวนจิตสํานึกไมไดถูกพัฒนาหรือ
ถูกกดไวจากการกระทําเปนประจําของตนเอง 



 

 การสวดมนต การฟงธรรมหรือเพลงบรรเลง   การไปทําบุญ(ดวยจิตบริสุทธิ์)    
จะชวยปรับคลื่นสมองใหสงบลง ลดความเครียดสะสม ปองกันสมองสวนสัตวเดรัจฉาน
เติบโต ทําใหความจําดีขึ้น มองโลกแงดีขึ้น รูผิดชอบชั่วดีมากขึ้น มองเห็นความจริงไดชัด
ขึ้น ในคนทั่วไปมักจะมีคลื่นสมองในระดับเบตา แตการทดลองพบคนประสบความสําเร็จมี
คลื่นสมองทั้งสี่แบบสลับกัน (เบตา อัลฟา เธตา เดลตา)  จิตที่วุนวาย คลื่นสมองที่วิ่งเร็ว 
ทําใหจดจําไดนอยลง คิดวิเคราะหอะไรไมลึกซึ้ง จะมองโลกในแงราย หงุดหงิดโมโหงาย 
กาวราว (เนื้อสัตว หวาน-ไขมัน ก็ทําใหคลื่นสมองวิ่งเร็ว) 
. 
 มีงานวิจัยทั่วโลกยอมรับวา คลื่นสมองที่สงบลง ทําใหเรียนเกง อารมณดีและไอ
คิวสูงขึ้น ถามองแงนี้ จะเห็นวาแคการสวดมนต ก็ปองกันจิตไหลลงต่ํา ทําใหรางกาย
แข็งแรง สมองสวนมนุษยสมบูรณ สามารถคิดงานไดลึกซึ้งขึ้น เมื่อฉลาดและอารมณดี    ก็
สงผลตอชีวิตที่กาวหนาทางหนาที่การงานหรือมีความสุขกับชีวิตประจําวัน ไดมากขึ้น เปน
การยืนยันดวยหลักวิทยาศาสตรวา.. การสวดมนตทําใหชีวิตดีขึ้นไดจริง ยังมีการทดลอง
เรื่องโมเลกุลน้ําและออรา พบวาเสียงสวดมนตชวยใหโมเลกุลมีรูปรางสมบูรณและเรียงตัว
เปนระเบียบ.แสงพลังงานออรามีสีที่บงบอกถึงพลังงานในเชิงบวก 
  
 สําหรับบทสวดที่นํามาทดลองของชาวพุทธ พบวา.. บทพุทธคุณ ( อิติปโสฯ )  
เปนบทที่ใหพลังงานดีที่สุด คุณดังตฤณเคยกลาวไววา “ชาวพุทธเรามีของดีอยูกับตัวแลว 
ไมจําเปนตองพกเครื่องลางของขลังอะไรอีก แคสวดพุทธคุณเปนประจําก็พอ”  ซึ่งครูบา
อาจารยอีกหลายทานก็ยืนยันวาสวดบทพุทธคุณดีที่สุด  หลวงพอพุธ ฐานิโย  ไดเทศน
สอนใหศิษยฟงวา.. หลวงพอเอาแตปฏิบัติภาวนา สวดมนตไหวพระ อยากไดอะไรก็มีคน
เอามาให แมแตเหล็กไหล ไดมาเขาใหปาลงน้ํา ไมกี่วันก็กลับมาอยูในพานดอกไม อยูลึก
เขาไปในดอกบัวที่กลีบปดสนิท กระแสความดีเปนพลังดึงดูดและนําสิ่งดีๆ.มาใหไดจริงๆ.ไม
ตองไปออนวอนขอพรจากใคร.ทําดีแลวสิ่งดีๆจะมาเอง 
. 
 การสวดมนต หากมองในแงมุมวิทยาศาสตรก็สงผลดีหลายดาน เปนการทําบุญที่
งายที่สุดโดยไมตองใชเงิน ผมเองเคยมีปญหากับที่บาน หลังจากแยกมาอยูคนเดียว      
พอเริ่มจริงจังกับธรรมะก็สวดทําวัตรเชา-เย็นทุกวัน สวดติดตอกันไมกี่เดือน อยูดีๆ        



 

ก็สํานึกบุญคุณพอแม รูสึกรักพอแมไดอยางไมนาเชื่อ จนแปลกใจวาทําไมถึงเปลี่ยน
ความคิดไดขนาดนี้ ก็พึ่งมาหายสงสัยเมื่อเขาใจเรื่องคลื่นสมอง  ดังนั้นถาอยากใหลูกหรือ
นักเรียนเปนคนดี ควรเริ่มดวยสวดมนตทั้งเชาและกอนนอนใหไดทุกวัน ปองกันสมองสวน
เดรัจฉานไมใหโต และสงเสริมสมองมนุษยสวนจิตสํานึกใหแข็งแรง แกปญหาที่ตนเหตุจะ
งายกวาการมานั่งดานั่งบน หรือลงโทษดวยความรุนแรงนะครับ 
 . 

 หมายเหตุ : ควรสวดมนตแบบถูกตอง-เต็มใจ เกิดความเพลิน ไมใชสวดไปเครียด
ไปเพราะโดนบังคับหรือแปลไมออก (ซึ่งทําใหเบื่องายเพราะไมเขาใจความหมาย)  สําหรับ
เด็กและคนเริ่มตนใหสวดภาษาไทยลวนดีที่สุด ซึ่งไดเรียบเรียงเปนบทสวดพิเศษไวใหแลว  
การสวดแบบเขาใจดีกวาและกอใหเกิดปญญากวาการสวดแบบงมงายที่ไมรูความหมาย
แลวคิดวาเปนคาถาศักดิ์สิทธิ์   ผลดีจากการสวดมนต-ฟงธรรม มีไดกับคนทุกวัยเพราะเมื่อ
คลื่นสมองสงบชวยใหคิดลึกซึ้ง การแกปญหา ธุรกิจการงานและชีวิตก็จะดีขึ้น..  แตก็ควร
เลือกระดับใหเหมาะสมในแตละคนดวย!!   

 
เกี่ยวกับการสวดมนต  

ชาวพุทธสวนใหญนิยมสวดมนตกันมากและมีการทําซีดีแจกอยางแพรหลาย การ
สวดมนตที่ดีนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูคําแปล  ชาวไทยพุทธสวนใหญ งมงายกับการ
สวดมนตจนเขาใจผิด สวดเปนนกแกวนกขุนทองโดยไมรูความหมายและสวดแบบขาดสติ  
หลายคนสวดเพราะอยากรวย อยากโชคดี อยากไดบุญ แตหาไดเปนการสวดเพื่อใหเกิด
บุญไดจริงสักเทาไหรเลย  สังเกตไหมวา คนสวนใหญไปวัดทําบุญเพราะอยากไดบุญ แตไม
คอยคิดจะทําสิ่งทีเ่กิดเปนผลบุญขึ้นจริง  บุญที่เกิดไดเพราะสิ่งที่ทํานั้นเปนประโยชนกับคน
อื่น นําความสุขใหคนอื่น หรือผลบุญที่ทําใหลดละกิเลสในตัวตนลงได  แตมักทําบุญเพื่อ
หวังผลเขาหาตัวเอง อยากมีความสุข อยากรวย อยากโชคดี อยากถูกหวย อยากคาขายดี 
อยากมีคนรัก  .. สรุปแลวหลายคนยิ่งไปทําบุญก็ยิ่งบาบุญ ยิ่งโลภในบุญ ทําบุญดวยความ
โลภจะสงผลเสียกลับมาไดมากมายอยางไมนาเชื่อ ซึ่งไดเขียนไวในหัวขออื่นแลว   



 

คนจํานวนมาก ทําบุญทําความดี ไหวพระสวดมนต เพื่อหวังผลใหตัวเอง     
หลายคนมีชีวิตเพื่อไหวขอพร หวังแตใหสิ่งที่มองไมเห็นชวยเหลือ บนบานศาลกลาว     
ขอโชค ลาภ หากสําเร็จ  จะนํานั่นนูนนี่มาถวาย  ของจะแกบนสวนใหญก็ไรสาระดอยคา
มาก เปรียบเหมือนเราไปขอใหเศรษฐีสักคนชวยใหสมหวังอะไรสักอยาง  แลวจะเอาไขตม    
มาไม หรืออะไรก็ตามไปให แคคนรวยธรรมดายังไมอยากได เพราะเขามีปญญาซื้อกินเอง
ได ของบางอยางก็ใชประโยชนไมได เชน ตุกตาไม หรืออื่นๆ  แลวนับประสาอะไรกับ
เทวดาถาหากมีฤทธิ์มากขนาดบันดาลอะไรใหเราก็ได จะมานั่งกินไขตม เลนตุกตาไม    ชื่น
ชอบอวัยวะเพศเทียม(ปลัดขิก)  คนธรรมดายังไมสน เทวดามีอาหารทิพย มีทุกอยางดีกวา
ของในโลกหลายเทา  

ของแบบที่เราชอบเอาไปแกบนกันนี่  ทานจะสนจะอยากไดจริงเหรอ??  มีก็แตผี
ชั้นต่ํา กับเทวดาปญญาออนเทานั้นที่ชอบของพวกนี้   สําหรับสิ่งที่ทานขาดจริงก็คือ     ไม
สามารถทําบุญไดอยางมนุษย นั่นแหละจีงตองอาศัยมนุษยชวยสรางบารมี หรืออยากเห็น
พวกเราทําความดีกันมากๆ คลายผูใหญใจบุญเห็นเด็กทําความดียอมมีจิตเมตตาอยาก
สนับสนุนชวยเหลือ   สําหรับเทวดานั้น หากทานจะยินดีในสิ่งที่เราถวายจริงๆ ก็คือการทํา
ความดี หมั่นทําทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม สวดมนตถวายทาน  แลวอาศัยบุญที่เราทํา
เปนตนเหตุในการอธิฐานขอใหไดสิ่งที่ปรารถนา (ซึ่งเทวดาอาจชวยสงเสริมหรือเรงผลใหได
ในบางเรื่อง) จะเปนสิ่งที่เปนจริงไดงายกวา การขอลอยๆ จากสิ่งที่มองไมเห็นโดยไรเหตุผล
และ “การติดสินบนดวยของปญญาออน”  

หากวันหนึ่งผมเอาสากกะเบือมาผูกผาแลวเอาของมาเซนไหว คุณเชื่อหรือไม   
จะมีคนมาทําตามและมาขอพร แลวจะปรากฏวามีคนไดจริง จนตองมาแกบน เพราะมัน
เปนหลักสถิติตามธรรมดาที่คนขอรอยคน ตองมีคนไดสักคนอยุแลว  เหมือนไปเกณฑ
ทหาร มันมีใบดําใบแดงในสัดสวนที่ชัดเจน  หากทุกคนแหมาขอสากกะเบือที่ผมเอามาตั้ง
ใหคนบูชา  ก็จะมีคนท่ีโดนใบดําเยอะกวาคนที่โดนใบแดง แลวคนที่โดนใบดําก็จะมาแกบน
แลวลือกันวาที่นี่ศักดิ์สิทธิ์   ทั้งที่จริงๆ ขอไมขอมันก็มีใบดําใบแดงเทาเดิม แลวคนที่โดน
ใบแดงหละ  จะหาวาไมศักดิ์สิทธิ์เหรอ เทวดาใจรายไมชวยเหรอ??  สวนใหญคนที่ขอไมได 
ซึ่งมีจํานวนมากกวาหลายเทา เขาก็แคไมสนใจ ไมพูดถึงเทานั้นเอง   



 

เทวดาหากจะชวยเราไดจริง  ตองเนื่องดวยบุญเกาของเรา เหมือนเราตองเรียน
หนังสือใหเกงกอน ผูใหญจะฝากงานไดก็ตองเพราะเรามีความสามารถในดานนั้นดวย  
แลวเราจะทํางานไดนาน ไดผลงานดีแคไหน มันก็อยูที่ทุนเกาของเรา คือเราเรียนและ
ฝกฝนมามากแคไหน หากไมมีบุญเกาไมทําตนทุนไว เทวดาที่ไหนก็ชวยไมได ใหออนวอน
ขอรอง ใหติดสินบนยังไง ทานก็ชวยไมได ลองกลับไปดูในพระไตรปฏกนะครับ  แมแต
พระพุทธเจา ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์กวาเทพทุกชั้น สามารถเนรมิตอะไรก็ได  แตกับคนที่ไมเคยทํา
ทาน ไมมีบุญมาเลย ทานก็ชวยอะไรไมไดเหมือนกัน  

หากการรองขอเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีผลไดกับทุกคนจริง  พระพุทธองคซึ่ง
ทรงฤทธิ์มหาศาลกวาใครในสามโลก คงทรงเสกเปาทีเดียวใหทุกคนร่ํารวย โชคดี และสม
ปรารถนากันทุกอยางไปแลว แตสมัยพุทธกาลก็ยังปรากฎมีคนจน มีคนโชคราย มีภัยพิบัติ 
มีโรคระบาด มีทุกอยางอยูครบ ตามบุญกรรมที่ปนแตงใหแตละคนเปนไปตามสิ่งที่ตนเอง
ทําไว  มนุษยเปนภพเดียวที่ทําบุญไดสูงสุด สูงกระทั่งสามารถเปนพระพุทธเจาใหเทวดามา
กราบไหวได แตคนสวนใหญกลับดูถูกตัวเอง ไมรูถึงศักยภาพของตนเองวาทําอะไรได
มากมาย กลับไปฝากชีวิตไวกับเทวดาและสิ่งที่มองไมเห็น  ที่แมจะมีฤทธิ์มากมายเทาไหร 
ก็ยังทําบุญสรางบารมีไดไมเทามนุษยเลย  แทนที่จะไปรองขอพระจากเทวดา ปรับเปลี่ยน
เปนการทําเพ่ือถวาย ทําแทนทานจะดีกวา  หรือทําเพื่อสะสมไวใหตัวเองกลายเปนเทวดา
ในวันขางหนา ไมใชกลายเปนผีคอยขอสวนบุญตั้งแตยังไมทันตายแบบนี้   

สําหรับการสวดมนตนั้น จิตที่ตั้งไวเพื่อการสรรเสริญบูชา หรือการสวดเพื่อคนอื่น
จะมีผลกลับคืนมาไดดีกวาการสวดเพื่อตัวเอง บทสวดที่ครูบาอาจารยหลายทานยืนยันวาดี
ที่สุด ขลังที่สุด ก็คือบทสรรเสริญพระพุทธเจา ซึ่งเปนใหญกวาเทวดาทั้งปวง แตก็นาแปลก
ที่คนสวนใหญหลงลืมสิ่งที่สูงสุดแลวไปบูชาสิ่งที่รองลงมา  เราควรใสใจการสรรเสริญบูชา
องคพระศาสดาผูที่เหลาเทวดายังตองกมกราบบูชากันกอน แลวคอยมาระลึกถึงคุณ
พระสงฆ คุณเทวดาตามมาอีกที  สวดพุทธคุณบทเดียวครอบจักรวาล และใชสวดนําในทุก
พิธีกรรม ซึ่งเรารูจักกันในบท อิติปโส นั่นเอง  (ซึ่งทองเฉพาะภาษาไทย หรือสวดแปลจะดี
ที่สุด และในบทพิเศษที่เรียบเรียงใหม ไดเรียบเรียงบทพุทธคุณไวดวยเชนกัน)   



 

มีงานทดลองทางวิทยาศาสตรระบุชัดเจนวา บทสวดตางๆ โดยเฉพาะบทพุทธคุณ 
สงผลดีตอสุขภาพ เปลียนโมเลกุลน้ําทั้งในและนอกรางกายใหมีคุณสมบัติที่ดี มีผลใหแสง
ออราสวางไสวมากขึ้นทั้งในรางกายและในวัตถุ  หากสวดเฉพาะบาลี แมจะไมเขาใจ
ความหมายเลย แตก็ยังดีกวาไมไดสวดเลย  เพราะอยางนอยจิตก็ยังไดระลึกรูอยูวากําลัง
ทองบนอยูกับคําดีๆ ซึ่งใจเราจะรุเองวาเปนของสูง และยังเสริมสติสมาธิใหตนเองดวย    

แตหากจะเปนประโยชนกวานั้นก็ควรรูความหมายและนอมใจคิดตามดวย ถึงจะ
ไดอนิสงสครบถวนอยางที่พรรณาไว  บทสวดหลายบทคือธรรมะที่จะใหเรานําไปปฏิบัติ 
ไมใชทองแลวจะรวยจะโชคดี แตทองแลวนํามาใชในชีวิตประจําวัน หายจากโรคไดเพราะ
พิจารณาตามบทสวดแลวเกิดความเขาใจธรรมจนจิตปลอยวางไดตางหาก  เวลาพระใหพร
ไมใชวานั่งกมพนมมือแลวจะไดสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต ลองไปแปลคําสวดที่ทานใหพร จะรู
เลยวาทานกําลังสอนธรรมะเรา ทานบอกใหเปนคนออนนอมถอมตน แลวลาภ ยศ 
สรรเสริญ สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น ออนนอมถอมตนก็เชน เปนคนพูดจาเพราะ เรียบรอย มีน้ําใจ 
ยิ้มแยม เคารพผูใหญ ไมรังแกเด็ก ไมดูถูกคน ชอบชวยเหลือ ทําไดแบบนี้อยูที่ไหน ทํา
อะไรก็เจริญ มีแตคนรักเมตตาอยากชวยเหลือ  ทําบุญทุกครั้งทานจะสอนแบบนี้ แตเราไม
เคยแปลกันเลย ก็เลยไมเคยนํามาใช แลวคิดแตวาตั้งใจฟงพระสวดแลวจะโชคดี     

บทพาหุงฯ สวดเพื่อชนะปญหาทุกอยาง เอาแตทอง แลวจะไปชนะปญหาได
อยางไร ในเมื่อคําแปลคือ ทานเลาใหฟงวา พระพุทธองคทรงชนะปญหาตางๆ แมแตสัตว
ราย หรือคนกลาวราย ทานชนะไดดวยคุณธรรม ดวยพระมหาเมตตา แผเมตตาให ไมตอบ
โต ไมขุนเคือง ไมโกรธ ทานชนะทุกอยางไดดวยความไมโกรธ ใหอภัย และมีความหวังดีให 
และในที่สุดคนจองทํารายก็กลับใจหรือแพภัยตัวเองไป  ทองคาถานี้เรื่อยๆ ก็จะไดขอคิด 
และหากจะชนะทุกอยางไดจิรงๆ ก็ตองนํามาใช เจอปญหาก็แกดวยเมตตาเหมือนพระองค 
จึงจะชนะปญหาไดจริง ไมใชทองเปนนกแกวนกขุนทอง แลวหวังวาปญหามันจะหายไป 
หรือชนะภัยไดทุกสิ่ง นาเสียดายที่บทสวดดีๆ ที่ทานตองการใหเรานํามาทองบนเพื่อจดจํา
และนําไปใช กลับกลายเปนคําศักดิ์สิทธิ์ทีมีความขลังในเรื่องอภินิหารย  และนํามาใช
เผยแพรทองบนกันอยางงมงายดวยความโลภในบุญ ซึ่งเปนบุญเพื่อตัวเอง เพื่อความสุข
ของตัวเอง ไมใชบุญแทที่ทําเพ่ือคนอื่น หรือเพื่อขัดเกลากิเลสในใจตนเอง    



 

การสวดมนตเปนพื้นฐานที่ดีทีค่วรทําทุกวันเปนประจํา  เพราะจะทําใหจิตเราเคย
ชินกับของสูงและเกิดพลังงานบางอยางซึ่งสงผลดีตอรางกายและจิตใจ หลายคนสวดมนต
ไปเรื่อยๆ จะพบวามีสติ มีปญญาและคิดอะไรไดมากขึ้น รวมถึงมองเห็นชัดวาอะไรดีไมดี 
จะมีความกตัญูรูคุณมากขึ้นไปเองโดยอัตโนมัติ เพราะจิตมันชินกับของสูง มันก็จะคิด
อานแบบสิ่งมีชิวิตชั้นสูง  คนที่ปลอยใหจิตตกต่ํา คุนชินกับคําดา คุนชินละครน้ําเนา 
หมกมุนปญหาการเมืองและเรื่องวุนวายทางโลก  จิตและสามัญสํานึกจะคอยๆ ต่ําลงจนอยู
ระดับเดียวกับสัตวเดรัจฉาน จะเริ่มเห็นวาบาปบุญไมมี บุญคุณไมมี การเอาเปรียบคนอื่น
เปนเรื่องปกติท่ีสัตวใหญตองกินสัตวนอย   

การสวดมนตทําสมาธิเปนเพียงสวนหนึ่งในศาสนาเทานั้น แตหลายคนเขาใจวาเปนหลัก
สําคัญของพุทธ ซึ่งแทจริงคือ การเจริญสติ ตางหาก เปนสิ่งที่ทําใหพุทธตางจากศาสนาอื่น 
เหนือไปจากการสอนใหคนเปนคนดี แตเปนการสอนใหคนดีสามารถมีสุขไดแมในความ
ทุกข และมุงไปสูการพนทุกขไมตองเวียนวายหรือไปเสวยสุขที่ไหนอีกแลว   

อยากมีชีวิตดี อยากใหลูกหลานเปนคนดี เริ่มตนงายๆ ดวยการสวดมนตทุกวัน 
ภาษาบาลีจําเปนตอการสืบทอดเพื่อไมใหความหมายผิดเพี้ยน นั่นเปนภาษาที่อนุรักษไว
สําหรับพระและนักบวช แตสําหรับชาวบานทั่วไป ควรสวดแปลเพื่อไดประโยชนอยาง
แทจริง หากมีเวลานอยใหเลือกสวดภาษาไทยอยางเดียวไดเลย  เพราะบุญเกิดจากความ
เขาใจในบทสวดมีพลังมากกวาบุญที่เกดิจากการสวดแบบไมเขาใจ  ทดลองแลวจะรูวาการ
สวดไทยลวน ทีเ่ขาใจความหมายไดไตรตรองตามไปดวย มันกระชับและใหเกิดปญญา เกิด
ปติและศรัทธา ไดมากมายกวาการสวดภาษาที่เราแปลไมออกอยางไร  นอกจากสวดมนต
เปนประจําแลว การสละเวลาอยางนอยวันละ 5 นาทีเพื่อฟงธรรมก็จําเปนอยางยิ่ง เรา
เสียเวลามากมายเพื่อเรียนเรื่องที่ชวยเราดับทุกขไมไดเลย แตสิ่งที่ใหความสุขแทจริง และ
สงตอไปอีกหลายชาติขางหนา เรากลับไมใสใจ และหาขออางไดตลอดวาไมมีเวลา  หากไม
ฟงใหเขาใจเสียกอน  การปฏิบัติที่ถูกตองจะเกิดขึ้นไดอยางไร  บุญที่ถูกทางก็เหมือนการ
เลนหุน ที่ลงทุนนอยแตอาจไดผลตอบแทนสูง หากรูขอมูลเชิงลึกมากกวาคนอื่น  หากไม
ศึกษาธรรมะใหเขาใจจริง อาจเสียเวลาทําบุญแบบไรสาระ ที่ไมเกิดเปนบุญขึ้นมาใหไดจริง
เลย จะยอมเสียชาตินี้ไปฟรีๆ อยางนั้นหรือ?? 



 

การสวดมนตภาษาไทย 

                    สําหรับคนที่ไมถนัดภาษาบาลีและมีเวลาไมมาก ควรสวดภาษาไทยอยาง
เดียวจะเหมาะสมกวา  เพราะบุญและอนิสงสทุกอยางเกิดจากจิตที่เขาใจความหมาย 
ภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารเบื้องตนของจิตเพื่อใหเขาใจกันในโลกนี้เทานั้น  ขอบคุณ
จะพูดภาษาอะไร ก็คือการขอบคุณ หากคนตางชาติพูดภาษาไทยวา “ขอบคุณ”  พูดเปน
นกแกวนกขุนทอง โดยไมเขาใจความหมาย สักแตวาพูดออกไป มันจะเกิดเปนการขอบคุณ
ที่ออกจากใจเขาไดจริงหรือไม  หากใครมาบอกรักเรา โดยที่ทองจํามา ไมไดบอกรักดวยใจ
ที่มีความรักจริงๆ   และสิ่งที่พูดออกมาก็ยังไมรูวาแปลวา.. “รัก”  คนฟงจะประทับใจและ
รูสึกดีไดสักแคไหน  เชนกัน การสวดมนตหากสวดแบบไมเขาใจคําแปล    ก็ไมตางอะไร
กับการบอกรัก ที่สักแตพูดออกไปโดยใจไมไดรูสึกและไมเขาใจความหมายวากําลังพูดอะไร
ออกไป   
                   การสวดมนต ไมตองกังวลวาเทวดาทานจะไมรูเรื่อง เพราะในโลกทิพยเขา
ใชภาษาใจคุยกัน  จะพูดภาษาอะไรความหมายในใจมันก็เหมือนกัน    จะเปนคนประเทศ
อะไร ตายไปแลวภาษาก็ไมมีความหมาย ไมอยางนั้นในสวรรค ในนรกคงยุง ตองหาลาม
แปลกันใหวุนวาย หรือไมก็ตองสงเทวดา สงยมบาลไปเรียนภาษาเพิ่มเติม  เพื่อจะได
สื่อสารกันรูเรื่อง    จะดาภาษาอะไรมันก็คือคําดา จิตก็เปนอกุศล   จะกลาวธรรมะภาษา
อะไร ก็ยังคงเปนธรรมะนั้นๆ  จะสวดมนตดวยภาษาอะไร ถาไมไดแปลผิด ความหมาย
ยอมคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง     อยางมงายวาคําสวดมนต เปนของขลังเปนคําศักดิ์สิทธิ์ แค
ทองแลวจะเกิดสิ่งดีๆ หากแทจริงแลว การสวดดวยความเขาใจความหมายและนอม
พิจารณาในใจ ใหเห็นถึงพระคุณของสิ่งที่เราบูชาหรือนอมนําขอคิดที่เปนธรรมะแฝงในบท
สวดนั้นๆ มาใชตางหาก ที่สงผลมีอนิสงสเจริญในทุกดานไดจริง  

สวดมนตไหวพระแลวอยาลืมกราบไหวบูชาดูแลพระในบานดวยนะครับ  หากแม
ผูมีพระคุณยังไมดูแลใหดี จะหาความเจริญจากที่ไหน ใหสวดมนตจนปากฉีกก็ไมไดทําให
ชีวิตดีขึ้นมาหรือมีความสุขไดจริงหรอก  พระลูกชาวบานเปนใครมาจากไหนไมรู บริสุทธิ์  



 

มีศีลจริงหรือเปลาก็ไมรู ขอแคหมเหลือง ก็พรอมจะออนนอมกมกราบพูดเพราะเอาใจ
สารพัด แตพอแมตัวเองตะคอกใส ไมคอยสนใจ ใหหากินเอง แตกับพระจะหาของดีสุด
ยอดไปถวายใหได  มองพอแมใหเหมือนพระองคหนึ่งที่หมเหลือง แลวกระทําทุกอยางกับ
ทานเหมือนเวลาเจอพระ นั่นแหละ มหาอภิโคตรมงคลสูงสุดระดับแรกที่ทุกคนควรใสใจ
และขวนขวายทํากันกอน  

หากหาคาถาสวดมนตไหนไมไดผล สวดเทาไหรชีวิตก็ไมดีขึ้นสักที ลองคาถาบท
สั้นๆ เลือกเอาสักคาถานะครับ  รับรองผลวา สงใหชีวิตเจริญรุงเรือง  คาถามีอยูวา..    
“รักพอ รักแมนะครับ  , กินอะไรหรือยัง อยากกินอะไรไหมครับ  , อยากไปเที่ยวที่ไหน  
อยากไดอะไรไหมครับ  ,  รากกก ที่สุดในโลก เลยคราบบบ..”  พอวาคาถานี้จบ ก็เขาไป
กอด หอมแกมซักฟอด กราบเทาดวยก็ดี      อยาลืมวาคาถาทุกบทตองทองบนเปนประจํา 
คาถารักพอรักแมนี่ใหทองทุกวัน  ทองตอหนาพระพอพระแมเรานี่แหละ  รับรองชีวิต
เจริญรุงเรือง เปนยาดีแกซวยไดเกือบทุกเรื่อง   เรื่องจริงของกฎแหงกรรมคือทําอะไรกับ
พอแมตัวเองไว  ยอมไดรับการกระทํานั้นคืนจากคนทั้งโลกเชนกัน (ทั้ งจากแฟน          
จากเพื่อนรวมงาน  เจานายฯลฯ)   บูชาพระรัตนตรัยคูกับบูชาพระพอแม นี่แหละเหตุ
ปจจัยแหงความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งภพนี้และภพหนา  

ขอแถมคาถาพิเศษใหอีกสักบท เปนคาถาสั้นๆ ที่ทองทุกวัน ทองบอยๆ รับรองวา
เกิดแตมหามงคลใสตัว ผูคนจะหลงรัก ไปไหนมาไหนจะปลอดภัย เจริญรุงเรือง        
คาถามหาเมตตา มหามงคล บทพิเศษนี้ก็คือ  “ ขอบคุณครับ , สวัสดีครับ , ขอโทษครับ        
มีอะไรใหชวยไหมครับ , โชคดีนะครับ ”  

สั้นๆ งายๆ พรอมรอยยิ้มดวยความปรารถนาดีจากใจจริง  แคนี้ก็สยบปญหาทุก
เรื่อง และเปนเสนหที่ทําใหชีวิตเจริญรุงเรืองไดจริง  สวดบาลีวันละเปนชั่วโมงแตออกมา
เจอคน ไมรูจักทักทาย ไมรูจักมีน้ําใจเปนหวงเปนใย ไมรูจักชวยเหลือ ไมมีความปรารถนา
ดีให ทํางาน ขายของ ไมรูจักยิ้ม ไมรูจักขอบคุณ ไมรูจักไหว  มันจะเจริญไดไง  อยากใหลูก
เปนเด็กดี อยากใหลูกกตัญูแตไมเคยสอนใหเปนคนออนนอมกับคนอื่น  สอนลูกใหรูจัก
บุญคุณคน แมแตขอทาน มองใหเห็นวามีพระคุณใหเราไดทําบุญ มีโอกาสทําทาน   



 

คนขายขาวแกงเขาก็มีบุญคุณที่ทําใหเรามีขาวกินไมตองมาทําเองใหเหนื่อย หากไมมี
กรรมกรกอสราง เราจะมีตึกสวยๆ สบายๆ อยูกันไดอยางไร  หากสอนลูกใหเห็นบุญคุณ
ของทุกสิ่งที่พบเจอ แลวออนนอมถอมตน ไมถือตัว ใหเกียรติคนอื่น แมแตกรรมกรหรือ
ขอทาน  นีค่ือมงคลของชีวิต ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ธนสารสมบัติจะไหลมาเทมา จะเปนที่
รักของคนทั่วไปและเหลาเทวดา  เหมือนดั่งที่คําพระทานสวดบาลีเวลาอวยพรใหเรา     
 

หากลูกเราสํานึกในบุญคุณแมขอทาน กรรมกร แมคา คนกวาดถนน วาพวกเขามี
บุญคุณกับเราแคไหน   นับประสาอะไรกับบุญคุณใหญลนพนของพอแม ซึ่งเห็นไดชัด
มากกวา  หากเราไมเคยสอนลูกหลานใหรูจักกตัญูรูคุณในสิ่งเล็กนอย  เขายอมกตัญู
รูคุณพอแมไดยากและพาลคิดไปวา นั่นคือหนาที่ของพอแมที่ทําใหเขาเกิดมาแลวก็ตอง
รับผิดชอบ ตองเลี้ยงดูใหดี     ทุกวันนี้เราโทษแตเด็กวามันเลว มันไมดี แตไมเคยเหลียว
มองโทษตัวเองกันเลยวา แลวเราเลี้ยงพวกเขาไดดีพรอมแลวหรือยัง  แคสอนใหลูกสวด
มนตทุกวันและสํานึกในบุญคุณสิ่งรอบตัวยังทําไมไดกันเลย  

   

หากอยากใหลูกเปนคนดี ทําอยางไรก็ไดใหสวดมนตใหไดทุกวัน แมวาจะตองเอา
เงิน เอารางวัลมาลอ ก็ทําไปเถอะ ไมเสียหายหรอก  เหมือนจางเด็กกินผัก จะยอมกินเอง
หรือจะกินเพราะเงิน มันก็ไดวิตามินไดประโยชนเหมือนกัน  พอสวดจนคุนชิน จิตมันจะ
ชินกับของสูงและจะเกิดเปนความเต็มใจในการสวดมนตไปเอง  สิ่งเดียวที่พอแมจะใหลูก
เปนที่พึ่งไดจริง คือคุณธรรมเทานั้น ไมใชความรูทางโลกที่พยายามยัดเยียดใหเด็กตอง
เรียนใหสูงเขาไว  เปนคนเกงแตเลวไมมีคุณธรรมแลวจะมีประโยชนอะไร ยิ่งเกงมากก็ยิ่ง
ทําเลวไดมากกวาคนอื่น  แตคนมีคุณธรรมตางหาก ที่จะเปนรากฐานใหแสวงหาความรู 
ตั้งใจเรียน กลายเปนคนเกงและเอาตัวรอดไดจริงทั้งภพนี้และภพหนาอีกยาวไกล       

 



 

แนะนํากอนสวดมนต 
สําหรับบทสวดภาษาไทยท่ีผมเรียบเรียงใหมและอัดเสียงไว  คงมีมีคนจํานวนหนึ่ง

ที่ตอตานแนนอน  แตอยากใหมองวา คนเรามีหลากหลาย ปญญา ความเพียรไมเทากัน  
เด็กอนุบาล จะใหไปวิ่งแข็งกับเด็ก ม.6 ใหไปขับเครื่องบินคงทําไมได  คนถนัดซาย จะให
ไปเขียนมือขวาก็คงยาก คนเรียนนาฎศิลปจะใหไปรักษาคนไข ก็คงทําไมไดศาสนาเราทุก
วันนี้ สวนหนึ่งที่ยังไปไมถึงไหน ยังเขาไมถึงวัยรุนและคนทั่วไป  ก็เพราะพยายามจะใหเด็ก
อนุบาลไปขับเครื่องบิน หรือพยายามจะใหลิเกตรวจรักษาคนไขนี่หละ บางทีเอาวิธีฝกและ
อารมณของพระอริยะ หรือผูที่อินทรียแกกลา บารมีมาก มาสอนคนพึ่งหัดเดิน มันก็เลยดู
ยากและนาเบื่อ และเกินจะเขาใจเขาถึงได  
 

ธรรมะคือความเปนจริง ทุกอยางตองมีขั้นตอน มีระดับ มีความเหมาะสม มันตอง
คอยฝก คอยไตไปทีละขั้น ไมใชอยูทีเดียวกระโดดขึ้นไปขางบนเลย  ซึ่งในทางธรรม ก็มีอยู
จริง ที่คนมาปุบแลวขึ้นสูงเลย  แตนั่นเขาสะสมบารมีมากี่ชาติแลว  และก็เปนคนสวนนอย 
พระพุทธองคเอง ทานก็ไมไดทรงสอนคนทุกคนแบบเดียวกัน มีทั้งใหฝกเขมขนและแบบ
งายเปนระดับ บางคนทานตรัสเลาเรื่องนรก สวรรค กรรมเกา ชาติกอน จนเต็ม
พระไตรปฎก  แตบางคน ทานก็ตรัสวาอยาไปสนใจเรื่องพวกนี้ มันไมใชทางดับทุกข     
จนคนชอบยกมาอางและกลายเปนบิดเบือนพุทธพจนวา....พระพุทธเจา ไมใหสนใจเรื่อง
นรกสวรรค กรรม ฯลฯ  
 

ทั้งทีจริงแลว การสอนคนแตละกลุมแตละคนมันตองใชวิธีการตางกัน บทสวด
มนตที่เรียบเรียงขึ้นใหม ผมอิงคําแปลของบทสวดจากหลากหลายครูบาอาจารย ซึ่งตั้งใจ
ทําไวใหคนรอบขางและใชสวดเอง แตเห็นวามีประโยชนมาก และไดผลกับคนจํานวนหนึ่ง 
โดยเฉพาะเด็กรุนใหมมากกวาทีจะใหสวดบาลีโดยไมรูความหมาย   หรือสวดแลวตองแปล
อีกที เพราะมันจะเยิ่ยเยอนาเบื่อเกินไป  ทุกสิ่งก็ตองมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนใหเขากับ
คนแตละยุค  เราเปลี่ยนแควิธีการ แตความหมายเทานั้นที่ยังคงเดิม  แลวไมวาจะใชวิธี
แบบไหน ประโยชนมันก็มีเสมอหากจะมองใหเห็น ยกเวนติดรูปแบบ ติดพิธีการ อนุรักษ
นิยมสุดโตงกันจนไมรูวาโลกมันไปถึงไหน 



 

ทุกวันนี้เด็กและเยาวชน เบื่อธรรมะ ขาดศีลธรรม ไมใชเพราะยังยึดแนวทางแบบ
ที่ทํากันอยูใชหรือไม  หลายแนวทางเปนของครูบาอาจารยรุนหลังดวยซ้ํา  ติดแตรูปแบบ 
กฎระเบียบ วิธีการ จนลืมหลักความเปนจริง บาลีเปนภาษาเพื่อคงความหมายไมผิดเพี้ยน  
แตภาษาไทยคือภาษาเพื่อความเขาใจอันลึกซึ้งของคนไทยเชนเดียวกัน หากสวดไทยลวน
ไมดี ถาอยางนั้น พระไตรปฎกและหนังสือธรรมะตางๆ ทําไมไมพิมพเปนบาลีมาใหอาน 
หรือพิมพบาลีประโยค แปลไทยประโยคกวาจะเขาใจความหมายก็คงใชเวลาและเสีย
อรรถรสในการสลับระหวางสองภาษาพอสมควร   ทานติช นัท ฮันท  อาจารยวิปสสนา
ชาวเวียดนาม ทานเผยแพรจนเปนที่ยอมรับของคนรุนใหม สวนหนึ่งทานก็นําบทสวดมาทํา
เปนเพลง เรียบเรียงใหมดวยภาษางายๆ ใหเหมาะสมกับชาตินั้นๆ เหมือนกัน 
  

บานเราก็มทีีน่ําบาลีมาแปลไทย แตก็แปลเปนภาษกวีสมัยตนกรุง ซึ่งพอเวลาผาน
มาหลายรอยป ภาษาชั้นสูงเหลานี้ ทําความเขาใจไดยากสําหรับคนยุคปจจุบันนั่นเลยทําให
อานพระไตรปฎกหรือสวดมนตแปลไทยแลว ก็ยังรูสึกไมเขาใจ  ตองแปลไทยเปนไทยอีกที  
บทสวดมนตไทยลวนนี้ นอกจากจะใชสวดตาม สามารถเปดฟงแลวหลับไปเลยก็ได สําหรับ
คนทุกวัย ทั้งเด็กเล็ก คนนอนไมหลับ คนที่ชอบฝนราย ฟุงซาน หรือคนปวย     เพียงแค
เปดฟง จิตจะอยูกับของสูง คลื่นเสียงที่ซอนอยูในบทสวดทําใหผอนคลาย ขอมูลและ
ความหมายจากเสียงสวดมนตจะเหมือนการโปรแกรมจิต ที่สงผลตอจิตใตสํานึกไดแมขณะ
หลับ  มีผลทําใหหลับสบาย ฝนดี เปนการหลอเลี้ยงจิตใหระลึกอยูกับของสูงหรือคุณความ
ดีตางๆ 
   

ในทางวิทยาศาสตร เสียงสวดมนตพรอมดนตรีที่ดี  จะทําใหน้ําในรางกาย
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี  สงผลดีหลายดาน  สมองที่ไดรับการพักผอนในระดับลึก      
จิตเปนกุศลไมฝนราย  จะชวยใหสุขภาพสมบูรณ ทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ พลังจากจิตมี
จริง  มีผลตอชีวิตเราหลายดาน  ใหสังเกตุวาศาสนาไหนก็ตาม หากมีศรัทธาและนอมนําให
เกิดพลังจิตในแนวเดียวกัน โดยเฉพาะเปนศรัทธาความเชื่อที่แนวแนในทางท่ีดี จิตเปนกุศล
ผองใส  ก็มักสมปรารถนาและเกิดปาฎิหารยขึ้นได เปนการดึงพลังงานมหาศาลของจิต
ออกมาใช  ซึ่งพลังงานจากจิตหลายดาน สามารถพิสูจนทางวิทยาศาสตรไดแลว   



 

หากเราเริ่มตนชีวิตดวยความสดใส คิดแงบวก ทั้งวันจะเต็มไปดวยสิ่งดี  แมเจอ
ปญหาก็จะมีสติแกปญหาดวยอารมณแจมใส แตหากอารมณขุนมัวอยู  แมคนยิ้มใหก็อาจ
หงุดหงิด หาวาเขายิ้มเยอะเยย  หากคิดดี จิตมีสุข จะดึงสิ่งดีๆ เขาหา หากคิดไมดี จิตเปน
ทุกขจะดึงเรื่องไมดี และความซวยตางๆ เขาหา  ยกตัวอยางเรากําลังยิ้ม ใครผานมาเห็นก็
ยิ้มไปดวย รูสึกสุขไปดวย  เปรียบเทียบคลายกับวา ถาเรากําลังจะแตงงาน กําลังมี
ความสุข แลวเพื่อนเรามีเรื่องทุกขรอนตางๆ  เขาคงไมกลาบอกเราในเวลานั้น คงรอให
ผานงานแตงไปกอน หรือบางทีอาจไมบอกเลย  แตถาเรากําลังทะเลาะกับแฟนอยู  หากมี
ใครซื้อของมาฝากเรา  เขาคงตองรอไปกอนไมกลาเขาไปใหตอนนั้น หรืออาจจะไมใหเลย   
 

จิตที่ผองใสมีความสุข เหมือนแสงสวางที่ไลความมืดออกไป  ศาสนาพุทธจึงมีหลัก
งายๆ ใหทองจําวา ใหทําบุญ ละบาป ทําจิตใหผองใส   จิตจะผองใสไดจริง ตองเกิดจาก
การสะสมความดี  และขัดเกลาตนเพื่อปลอยวางลดละความยึดมั่นถือมั่นลง  ตองแยกแยะ
วาสุขจากที่พอแมไดกินของอรอย  กับสุขที่พอแมยอมสละของอรอยใหลูกไดกินตางกัน
อยางไร   สําหรับเทคนิคการทําจิตผองใส เปนการฝกพลังจิตและสมาธิเบื้องตน ผมจัดทํา
ตัวอยางไวเปนเสียงจูงสมาธิดอกไม โหลดไดที่เวปไซต  นําไปใชในการบรรยายทั่วประเทศ 
พบวาไดผลดีมาก ดวยประยุกตการทําสมาธิของพุทธแตใชวัตถุ(ดอกไม)เปนสื่อ ดวยหลักที่
สมองมนุษยจะตอบสนองตอกลิ่นใหเกิดผอนคลายไดงาย หลักคือ ความสุขเปนเหตุใกลให
เกิดสมาธิ วิธีนี้สามารถทําไดทุกศาสนา ทุกเพศ ทุกวัยดวย 
 

การที่รางกายจะทํางานไดเต็มที่ ตามคุณสมบัติมหัศจรรยของเขาที่เปนอยู      
เขาตองเชื่อจริงๆ เชื่อเขาไปถึงจิตใตสํานึก   หลวงพอพุธ ฐานิโย ทานเรียกวา “ จิตอิสระ”  
ซึ่งอยูภายใน เปนสิ่งที่แยกออกมาตางหาก  มีอิทธิฤทธิ์ควบคุมบังคับรางกายนี้    ทานยัง
สอนวิธีสะกดจิตตัวเอง โดยการปอนขอมูลที่ดีใหกับจิตอิสระภายใน  ซึ่งจะสงผลใหรักษา
โรคและสุขภาพดีไดจริงๆ    จิตอิสระนี้ ตรงกับหลักของพระพุทธศาสนา คือ  จิตเปน
อนัตตา บังคับบัญชาไมได พูดใหเห็นภาพงายๆ คือ จิตเขาเปนของเขา เขาอยูของเขา เรา
บังคับเขาไมได แตเราสามารถใหขอมูลเขาได  ซึ่งการกระทําตางๆ ในชีวิตประจําวันของ
เรา จะเปนขอมูลที่ถูกบันทึกไวในจิตสวนลึกนี้ และสงผลขามภพขามชาติได   



 

จิตภายในมีสภาพคลายอยูซอนในรางกายเรา   เปนอีกสิ่งหนึ่งที่เราเผลอไปยึดคิด
วาเปนตัวเรามาชานาน  ซึ่งการจะเห็นไดชัดวาจิตไมใชเราตองอาศัยการวิปสสนา        
การเจริญสติเทานั้น   นี่คือทางออกจากทุกข ทางสายเอกที่พระพุทธองคทรงฝากไวใหพวก
เรา แตนอยคนนักจะไดสัมผัส ไดรูจัก และเห็นผล  การปอนขอมูลอยางไรใหจิตใตสํานึก   
ก็จะสงผลใหจิตใตสํานึกแสดงพลังออกมาตางๆ กัน เชน หากเราคิดวาเราปวยแมไมไดปวย  
ย้ําคิดจนจิตเขาเชื่อจริงๆ ก็จะเกิดเปนการเจ็บปวยขึ้นมาจริงๆ  ในหนังสือของ              
อ.พร รัตนสุวรรณ มีการกลาวถึงการสะกดจิต โดยการเอาดินสอจี้ที่แขนแลวบอกวาเปนไฟ           
ก็ปรากฎวา ผูถูกสะกดรูสึกรอนและมีรอยไหมข้ึนตรงบริเวณนั้นจริงๆ  การทองลม ก็ไดรับ
การยืนยันจากแพทยปจจุบันแลววา การที่อยากมีบุตรมาก สงใหรางการกระตุนสรางภาวะ
คลายคนทองขึ้นมาไดจริง   
 

หลายคนชอบคิดวาตัวเองแกแลว ทําอะไรไมเกง มันก็จะทําไมไดจริงๆ เรียนอะไร
ก็ไมรูเรื่อง สารเคมีในรางกาย ฮอรโมนตางๆ ก็หยุดผลิต การซอมแซมรางกายก็ลดลง 
เพราะจิตเขาเชื่อตามท่ีเราย้ําคิดวา   เราแกแลว ก็ไมจําเปนตองผลิตไมตองซอมสรางอะไร
ใหมันแลว เพราะเจาของรางกายมันตองการแบบนี้ คือเขาเหมือนรับขอมูลแลวทําตามสิ่ง
ที่เราชอบหรือคิด  (การทําอะไรบอยๆ คือการสะสมขอมูลที่หนาแนนขึ้นเรื่อยๆ และจิตจะ
ทํางานตามขอมูลที่เขมขนกวากอน)   หากเราคิดวาเรายังเด็ก ยังสดใส ยังตองเจริญเติบโต  
ยังมีอนาคต  คิดใหจิตใตสํานึกเขาเชื่อจริงๆ รางกายจะแกชากวาคนอื่น และจะยังผลิต
ซอมสรางรางกายไดดีกวาคนในวัยเดียวกัน  แตตองขึ้นกับปจจัยการดูแลตัวเองดานอื่น
ดวยนะครับ  ไมใชคิดอยางเดียว ลําพังใหจิตเขาชวยบริหารรางกาย   มันแคสวนหนึ่ง
เทานั้น (จิตทํางานโดยสั่งผานสมองอีกที)  
 

องคประกอบอื่นๆ ก็จําเปน ทั้งการกิน การนอน การออกกําลังกาย ตองสมดุลย
กันดวย   และรวมถึงทุกอยางมันก็อยูในหลักไมเที่ยง ตองเปลียนแปลง แมจิตจะเชื่อวายัง
เปนเด็ก แตมันก็แคชะลอ   ทุกอยางมันมีวันหมดอายุเสมอ   รางกายคนเราวันหนึ่งก็ตอง
แก ตองเหี่ยวอยูดี แตจะแก แบบไรแรง หมดสภาพ หรือแกแบบยังกระฉับกระเฉง สดใส  
เราสามารถเลือกเปนไดเสมอ      



 

นอกจากผลทางรางกายที่เห็นไดชัดแลว จิตยังมีพลังยิ่งกวานั้น   คือเขาจะอํานวย
สิ่งตางๆ ใหเหมาะสมกับสิ่งที่เรากระทํา    เชน หากเราชอบทําบุญ ชอบให เขาก็จะมี
พลังงานแหงการให..สะสมไว (ปจจุบันหลักทางวิทยาศาสตร สามารถตรวจสอบไดทั้งใน
รูปคลื่นพลังที่มีผลตอโมเลกุลของสิ่งรอบตัว และแสงออราที่มีสีสันตางกันตามอารมณ 
คุณธรรม และสุขภาพ ) แลวพลังงานพวกนี้  จะเปนกระแสที่ดึงดูดคนประเภทเดียวกันเขา
หา จะทําใหเราเจอแตคนดีๆ เปนคนชอบให มีเมตตาเหมือนกัน  แลวคนดีๆ ก็จะนําแตสิ่ง
ดีๆ มาใหเรา คาขายอะไรเขาก็อยากอุดหนุน ทํางานเขาก็อยากผลักดันชวยเหลือ เมตตา
เอ็นดู  เปนหลักงายๆ วา ยิ่งใหยิ่งไดรับกลับคืน 

   
เมื่อจิตสะสมการให พลังงานทางจิต ก็จะดึงใหเราเปนผูมีทรัพย  เพราะจะไดมีไว

ใหอีกตอไป  ไปเกิดใหมจิตก็จะดึงไปเกิดในตระกูลที่มีเงิน เพราะมันเขากันไดกับพลังงาน
แหงการใหที่สะสมไวในจิตเรา คือตองไปเกิดในที่ๆ มีเงิน เพื่อจะไดใหไดอีก  สวนคนที่ไม
รูจักให ขี้เหนียว เห็นแกตัว จิตจะสะสมพลังงานแหงการเห็นแกตัวไว   แลวดึงดูดคนเห็น
แกตัวมาหา หรือดึงดูดใหไปอยูรวมอยูใกลกับคนเหลานั้น เหมือนคนกินเหลาก็ตองรวมกัน
ในรานเหลา คงไมไปนั่งเออคนเดียวอยูในรานนมปนแนนอน  
 

จิตสะสมพลังงานแหงการไมให ก็ตองไปเกิดในตระกูลที่ยากจน กับพอแมที่ไมรูจัก
ใหเหมือนกัน ทํามาคาขาย ทํางานก็เจอแตคนเห็นแกตัว ผลัดกันเอาเปรียบกัน  กฎแหง
กรรมมันอยูที่ตรงนี้  มันอยูทีวา จิตสะสมอะไรไวมันก็สงผลแบบนั้น  สะสมการไมให เขาก็
ไมใหมีเงิน  เพราะเขาคิดวา มันไมตองการ เมื่อไมอยากใหใคร ก็ไมรูจะมีไวทําไม    
เปรียบเทียบใหเห็นแบบงายกับทางวิทยาศาสตร เรื่องวิวัฒนาการของสัตว เชน งู เมื่อกอน
เคยมีขา แตตอมา มันไมคอยใช ขามันเลยคอยๆ หดหายไป วิทยาศาสตรบอกวาเปนการ
สะสมขอมูลผาน ดีเอ็นเอ  และสืบทอดไปสูรุนลูกหลาน  แตในวิทยาศาสตรทางจิต มันคือ
การ สืบทอดขอมูลผานจิต ขามภพชาติไป หากเกิดเปนสัตวแลว ยากนักที่จะกลับมาเกิด
เปนมนุษย ตองวนเวียนเกิดเปนสัตวนั้นไป พระไตรปฎกทานกลาวไวเปนสํานวนวา... ตอง
เกิดใชกรรม 500 ชาติ  ซึ่งเปนสํานวนแขก ที่อธิบายใหเขาใจวา มันเปนเวลานานมาก  
ไมไดหมายความวาตอง 500 ชาติพอด ี (ซึ่งบางทีอาจเปนแสนชาต)ิ 



 

เมื่อสัตวทีตองเกิดซํ้าๆ เปนสัตวเดิมๆ หลายชาติ จิตเขาก็สะสมขอมูลวา อวัยวะนี้
ไมตองใช ไมจําเปน ก็ไมตองสรางมันออกมา ในที่สุดสัตวหลายชนิดจึงพัฒนาจนปกหาย
บาง ขาหายไปบาง เพ่ิมอวัยวะบางอยางมาบาง อยางท่ีเห็นกันในปจจุบัน 
 

คนเราก็เชนเดียวกัน ในชาตินี้ หากเราไมเดินเลย ก็จะพิการขาลีบ  หากออกกําลัง
กาย ทํางานหนัก กลามเนื้อก็จะขึ้นมา เพื่อสงเสริมใหทํางานหนักได หากเราทําอะไรใน
ชีวิตประจําวัน นั่นคือการสะสมขอมูลใหจิตใตสํานึก หรือจิตอิสระ ซึ่งเขาจะมีหนาที่บริหาร 
จัดสรร เสริมสรางรางกายตามขอมูลที่เราให   ซึ่งสงผลทั้งชาตินี้และชาติหนา    ถาเราพูด
เพราะ พูดเปนประโยชน  จิตจะสะสมขอมูลไว แลวสั่งใหรางกาย สรางใหเกิดมาปากเปน
รูปสวย เสียงเพราะ ถาเราชอบใชแรงงานชวยเหลือคน จิตจะพัฒนารางกายใหเรามีกําลัง
มาก แข็งแรง  คนชอบไหว มื้อไมออนตอผูใหญ จะเกิดมามือสวย 
 

หลายคนขี้เกียจ  ชอบผักภาระใหคนอื่น  เอาแตนั่งนอน เขาก็ใหเราเกิดมาอวน  
สมกับน้ําหนักกรรม ตองแบกน้ําหนักตัวเองใหเหนื่อย ทําอะไรลําบากกวาคนอื่นบางคนทํา
อยางไรออกกําลังกายแทบตาย ก็ไมยอมผอม เพราะวาสะสมขอมูลแหงความเปนคนอวน
ไว หนาแนนมาก  ขอมูลที่สงใหรางกายไมจําเปนตองหุนดีแข็งแรง เพราะไมไดเอาไปทํา
อะไรอยูแลวไมเคยสะสมความขยันมาแตกอน  พอมาเกิดใหมก็เลยเปลี่ยนแปลงไดยาก 
 

นี่แคตัวอยางคราวๆ  เรื่องของกรรมและการทํางานของจิต มีปลีกยอยอีกมาก  
คนอวนบางคนอาจจะไมไดขี้เกียจเหมือนที่บอกมา อาจมีปจจัยหลายอยาง บางคนเปน
เพราะเกิดจากการอธิฐานของตัวเองก็มี   มีผูใหญทานหนึ่ง เลาใหผมฟงวา ผูหญิงบางคน
เกิดมาอวน รักษายังไง ทํายังไงก็ไมหายอวน พอไปสะกดจิต ระลึกชาติ ( การสะกดจิต
ระลึกชาติฝรั่งเองก็ทํากันเยอะ แลวฝรั่งก็ระลึกชาติไดเยอะมาก อยาคิดวางมงายนะ  
ตางชาติเขาศึกษากันจริงจังแตคนไทยไมเคยสนใจเอง)  ถึงรูวาชาติกอนเคยเกิดเปนหญิง
งาม ที่ถูกคัดไปเปนนางบําเรอประจําเมือง เธอทุกขทรมานมาก จึงอธิฐานวาเกิดชาติหนา
ขออยาใหสวยแบบนี้ แลวเธอก็อวนขี้เหรสมใจ แมจิตปจจุบันจะไมยินดีก็ตาม  



 

เรื่องนี้เปนตัวอยางการโปรแกรมจิตแบบตั้งใจ ใหขอมูลวาไมตองการเกิดมาสวย
อีกแลว แนวแน เข็ดขยาด ฝงเขาเปนขอมูลที่หนาแนนลึกซึ้งมากในจิต  จิตเขาจําขอมูลไว  
เมื่อเกิดใหมก็ไมสวยอยางที่เคยอธิษฐานไวอยางปกใจนั่นเอง   ดังนั้นสําหรับบางบุคคล  
เราก็ไมอาจจะเหมาไดวา เขาตองเกิดมาจากกรรมอะไรโดยตรง  อ.พร รัตนสุวรรณ เลาไว
วา หลายทานมีบุญบารมีมาก แตเกิดในครอบครัวที่ยากจนไดเหมือนกัน  เพราะทาน
ตองการมาสรางบารมี ลงมาเพื่อไปชวยกลุมคนเหลานั้น  ไมใชวาตองขี้เหนียวเห็นแกตัว 
ถึงจะไดเกิดในครอบครัวยากจนเสมอไป  
 

ในสวนของรางกายอาจไมตองรอชาติหนา  หากทําดีแตเด็ก ชวงการเปลี่ยนแปลง
รางกาย ความดีจะสรางรางกายใหใหมในชาตินี้เลย ดาราหลายคนตอนเด็กขี้เหร แตเพราะ
สวดมนต ไหวพระ เปนเด็กดี ตักบาตรทุกวัน โตมาเปนนางงาม เปนนางเอกก็เยอะ  เด็ก
หลายคนตอนเล็กนารัก โตมาขี้เหรก็เห็นไดทั่วไป  บุญกุศลสําคัญมาก ที่จะพัฒนารางกาย
ใหดีขึ้นหรือเลวลง ซึ่งปจจุบันวิทยาศาสตรก็พิสูจนไดแลววา อารมณมีผลตอการหลั่ง
สารเคมีในรางกาย จิตผองใสผิวพรรณจะดี จิตเครียดผิวพรรณจะทราม ในกรณีคนที่เจริญ
เต็มที่ รางกายอาจเปลี่ยนไดชา แตสามารถเปลี่ยนจนดูดีขึ้นไดเชนกัน บางคนเปลี่ยนโครง
รางไมได ก็จะปรับสมองใหมองออกวาควรทําทรงผม ใสเสื้อผาอยางไรใหดูดีขึ้น  
    

คนเทานั้นที่จะมีเพศสัมพันธกันไดเพราะความรัก  หากเรามั่ว สามารถหลับนอน
ไดโดยไมมีความรัก    ในชาตินี้กรรมจะสงใหอยากเปลี่ยนคูไปเรื่อย เจอก็แตคนที่อยาก
เสพแตทางกายเหมือนกัน  เมื่อเสพกามแบบไรรัก ยอมเจอแตคนไรรัก  แตแลวจะรูสึกโดด
เดี่ยว อางวาง โหยหาความรัก และแมเจอคนดีรักจริง  ก็ไมสามารถคบหาและรักตอบได 
หรือไมอีกฝายก็ไมอยากรักดวย เพราะตางเคยชินในความหลากหลาย ความตื่นเตนในการ
เปลี่ยนคู รวมถึงรูสึกไดถึงความไมสะอาดของตนเอง  ไมมีความภูมิใจในตนเอง ขยะแขยง
ตัวเองจนไมกลาคบคนดีๆ   นี่แหละที่มาของคําบอกเลิกที่วา เธอดีเกินไป     คนชั่วมันคบ
คนดีไมไดหรอก  รูวาดีแตไมมีสีสัน ไมจี๊ดจาดโดนใจ  
 



 

หากมั่วกามแบบไรรัก ในชาติหนา จิตจะสะสมขอมูลใหไปเกิดในภพของการที่
รวมรักกันไดโดยไมตองอาย ไมตองมีความรัก ไมตองนับญาติ  เบาหนอยก็ เชน หมา แมว  
หนักขึ้นมาก็ในภพของเปรต  คุณดังตฤณอธิบายไวประมาณวาใหลองนึกถึงสภาพของ
สถานที่ ที่มีแตการเปลือยกาย รวมเพศ คละคลุงไปดวยกลิ่นน้ํากาม  ถาตองอยูแบบนั้นทุก
วันตลอดไปนานเปนปๆ  มันเปนสถานที่นาบันเทิงหรอืนาขยะแขยง!! 
 

จิตจะสะสมขอมูลและดึงดูดใหเราตองไปเจอสิ่งแวดลอมในปจจุบัน และสถานที่
เกิดใหมชาติหนาใหเหมาะสมแลว กับสิ่งที่เราทําในวันนี้  หากมองกฎแหงกรรม เปนเรื่อง
ของการสะสมขอมูลในจิต แลวจิตเปนผูสรางรางกาย ปรับสภาพแวดลอมและดึงดูดสิ่ง
ตางๆ เขาหา เราจะเขาใจไดงายขึ้นกวาการคิดวา กฎแหงกรรม คือการลงโทษจากสิ่งที่
มองไมเห็น  “กรรม” เขาไมไดลงโทษใคร แตเขาทําตามหนาที่ที่เราสะสมขอมูลไวนะครับ  
เหมือนเราเอามีดกรีดแขนตัวเอง มันก็เปนแผล เปนทุกข ไมไดมีใครมาลงโทษเรา 
 

จิตสะสมความดี มีความปลอยวาง สงผลใหฝนดี  จิตสะสมความชั่ว มีแตความยึด
มั่น  สงผลใหฝนราย ฝนลามก แมทําดีแตไมปลอยวาง ก็เครียด เปนอกุศลจิต ทําดีก็สงให
ฝนรายไดเหมือนกัน   จิตสรางภาพในความฝนไดแนบเนียน จนคุณหลงลืมไปวานี่เปน
ความฝน เหมือนหลุดไปอีกโลก  จิตหลังตาย ก็สรางภาพ สรางสถาณการณไดไมตางกับ
ความฝน แถมแนบเนียนยิ่งขึ้นไปอีก  หากคุณสะสมพลังงานความดีในจิตไวมากเทาไหร   
ตายไปจิตก็จะสรางสิ่งตางๆ ไดงดงาม เหมือนคุณไดฝนดีอันยาวนาน 

 
หากคุณสะสมพลังงานไมดี ความชั่วไวมากเทาไหร   นรกที่คุณอาจคิดไมออกวามี

สภาพเชนไร   ก็ใหนึกถึงสภาพที่คุณตองฝนรายแบบนากลัวสุดๆ แลวไมสามารถตื่นไดนั่น
แหละ ตัวอยางของพลังงานของจิตอิสระภายใน ที่เขาจะสรางสิ่งแวดลอมและจัดสรรทุก
อยาง ใหเหมาะสมกับสิ่งที่คุณสะสมไวตั้งแตหลายชาติที่ผานมาจนถึงวินาทีนี้   “นรก 
สวรรค”  ไมไดถูกสรางมาเพื่อหลอกคนใหทําความดี ใหกลัวบาป  แตมันเปนการบอกให
คนรูความจริง  เพื่อจะไดไมตองตกสูที่ต่ํา ไมตองทุกขทรมานเพราะความไมรู  หากสนใจ
เรื่องพวกนี้ แนะนําใหฟงเรื่องแววเสียงสวรรค ของ อ.พร รัตนสุวรรณ   



 

หากเขาใจจริงวา การสะสมขอมูลที่ดีใหจิตใตสํานึกสงผลมากมายเชนไร ก็จะ
เขาใจวา บทสวดแปลไทยลวนที่จัดทําขึ้น  แมเปดฟงอยางเดียว ก็จะสงผลมากมายกวาที่
คิดแคไหน   การจะไปเกิดเปนอะไร สําคัญที่สุด คือจิตสุดทายกอนตาย  จิตสุดทายกอน
ตายจะคิดถึงอะไร  จะผองใส หรือมืดมน ก็ตองอาศัยการกระทําตนมาตลอดชีวิต        
วาสะสมความดี ความชั่วมามากนอยแคไหน  เหมือนคนที่จะฝนดีได ก็ตองสะสมความดี
ติดในสันดานจนเปนนิสัย  คนจะฝนราย ก็ตองสะสมความเครียด ความทุกข มักโกรธ เห็น
แกตัว มีอารมณลบหนาแนน เมื่ออยูในโลกแหงความฝนแลวก็ยังเปนคนเดิม  ยังโกรธ    
ยังเห็นแกตัวเหมือนเดิม    ในฝนก็จะทุกขเพราะนิสัยเสียที่สะสมไวในจิตตัวเอง  

 
หากเขาใจจริงวา การสะสมขอมูลที่ดีใหจิตใตสํานึก สงผลมากมายเชนไร ซึ่งเรา

สามารถสะสมขอมูลดีๆ ใหจิตใตสํานึกได ทั้งทางกาย วาจา และใจ จะไดผลดีจริง ตองทํา
บอยเปนประจํา โดยเฉพาะในเวลาที่จิตเปนสมาธิ  หรือจิตกําลังสงบ หากเขาใจจุดนี้     
จะเขาใจวา บทสวดแปลไทยลวน แมเปดฟงอยางเดียว จะสงผลดีตอเราแคไหน  เพราะ
เปนการปอนขอมูลที่ดีใหจิต โดยเฉพาะหากเปดกอนหลับ ดนตรีบรรเลงและคลื่นความถี่ที่
ใสแทรกไว  จะมีผลตอคลื่นสมองทําใหจิตสงบ พรอมรับขอมูลไดดีขึ้น  จิตเคยชินกับการ
ฟง หรือหลับไปพรอมกับ  ความนอบนอม ระลึกถึ งพระคุณของพระรัตนตรัย             
และคุณธรรมตางๆ  เปนการซอมตายไปพรอมกับจิตที่เปนกุศล  ซึ่งเหมือนหลับแลวฝนไป    
ในคนทั่วไปก็เทากับหลอเลี้ยงจิตดวยพลังงานกุศล ทีสงผลใหจิตสวาง ยกระดับจิตสูงขึ้น 
ซึ่งมีผลดึงดูดสิ่งดีๆ เขาหา เสริมพลังสมาธิ สงใหสุขภาพดี มีผูปวยหนักจะมีผลบรรเทาโรค
ได   หากตองจากไป จิตผองใสก็ไปสูสุคติไดโดยไมยาก  
 

สามารถเปดฟงเอง หรือเปดใหลูกหลาน พอแม ญาติพี่นองและคนปวยฟง 
สําหรับเด็กเล็กอยาคิดวาเขาไมรูเรื่องนะครับ ขณะหลับจิตใตสํานึกยังทํางานอยู  บันทึกสิ่ง
ตางๆ เขาในจิตได  มีงานทดลองยืนยันนะวา คลื่นเสียงมีผลตอพัฒนาการทั้งอีคิว ไอคิว 
ใหกับเด็กและคนทั่วไปได แมจะฟงขณะหลับ หรือเปนเสียงในระดับความถี่ที่หูคนปกติ
ไมไดยินก็ตาม   หากคุณขี้เกียจสวด ไมมีเวลาสวด ขอแคเปดฟงก็ยังดี  อยาอางเลยวา..  
ไมมีเวลา   “คนตายเทานั้น”  ที่ไมมีเวลาอีกแลว ถึงเวลาจะมาเที่ยวหลอกขอเขาทําบุญให 



 

ฝากชาวพุทธดวยวา  ไหวพระสวดมนต กราบพระพุทธรูป เคยถามตัวเองไหม   
วาเรากราบใครอยู  เรากราบพระพุทธเจา หรือกราบเทวดารักษาพระพุทธรูป ไปวัดไหน    
กม็ักบอกวา  หลวงพอนี้-นั้นศักดิ์สิทธิ์   หลวงพอโต หลวงพอขาว   หลวงพอนูน นั่น นี่     
สําหรับผม จะหลวงพออะไร ผมเห็นเปนรูปปนที่สรางขึ้นเพื่อระลึกแทนพระพุทธองค
พระพุทธรูปตรงหนา คือ สิ่งสมมุติแทนพระพุทธเจา ใหเราระลึกถึงพระศาสดาอันสูงสุด
ของพวกเรา   ไหวพระ กราบพระ ใหถึงพระพุทธเจากันดวยนะครับ 
 

การไหวบูชาความดีของเทวดา เปนสิ่งที่ดี เหมือนเด็กควรเคารพผูใหญ แตก็อยา
เผลอไหวจนเห็นเทวดาเปนใหญกวาพระพุทธเจา  หลายคนไหวพระพุทธรูปแทบไมเคยนึก
ถึงพระพุทธเจากันแลว  เหมือนพระพุทธองคประทับอยูตรงหนา แมจะเปนแคสิ่งจําลอง
แทนพระองคก็เถอะ  กลับไปสนใจไหวแตเทวดาที่ทานรักษาพระพุทธรูป   ซึ่งแมแตเทวดา
เอง ก็ยังตองกมกราบพระพุทธเจากอนนะครับ 
 
 

เก่ียวกับบทสวด ฉบับปรับปรุงใหม 
  

บทสวดนี้ใชเวลาเรียบเรียงหลายป จนคิดวาสมบูรณที่สุด เหมาะสําหรับฆราวาส
ไดใชสวดในชีวิตประจําวัน  และหลังจากมีคนเอาไปสวดเปนจํานวนมาก  พบวาสงผลดีกับ
ชีวิตหลายดานโดยเฉพาะคนทําบุญเปนประจํา หรือ มีบุญเกามาก  การสวดมนตแบบ
เขาใจความหมายและการอฐิษฐานจิตที่ถูกทาง จะเปรียบเสมือนมีรหัส ATM ไปกดเงินที่
เราเคยฝากไวมาใชได  คนจํานวนมากทําบุญทําความดีไวมากและชีวิตเจอปญหาไมจบสิ้น 
เปรียบคลายคนฝากเงินในธนาคารทุกวันแตดันไมรุรหัส ATM   พอเดือดรอนจะไปถอน
เงิน ก็ไมสามารถถอนได   สิ่งที่หลายคนบอกมาหลังจากสวดบทนี้ก็คือ เกิดปติ มีความสุข
มากขึ้น ทุกขในใจเบาบางลง หลายคนก็แกปญหาใหกับตนเองไดอยางรวดเร็ว แนะนําวา
อยาสวดเพราะหวังจะไดอะไร 

  



 

บทนี้เปนการอธิษฐานจิตเพื่อการสํานึกผิดและบูชาคุณผูมีพระคุณ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะ
สงผลพลอยไดใหเกิดพลังงานดีในตัว และดึงดูดสิ่งดี ๆ ใหเขาหาเราภายหลัง จะไดผลมาก
นอยก็ขึ้นอยูกับกรรมเกาดวย อยางที่บอกวา เห็นผลเร็วมากกับคนที่ทําความดีประจํา หรือ 
มีบุญเกาไวมากพอ  เพราะวาถาเราไมมีบุญเกา การสวดมนตของใหมก็คงยากที่จะไปดึง
เอาของเกา ๆ มาสงผลไดรวดเร็ว เต็มที่การสวดใหเปนประจําเริ่มตั้งแตวันนี้ ทําไปเรื่อย ๆ  
สวด 1 วัน คุณก็สะสมบุญไป 1 วัน และเมื่อบุญคุณมากพอ การอธิฐานจิตถึงสิ่งตาง ๆ จึง
จะมีผลไดงายขึ้น  จิตของเรามีพลังมากกวาที่คิดเยอะ มันสามารถสรางอะไรและดึงอะไร
มาใหเราได อยางที่คุณจะตองแปลกใจเลยทีเดียว 

 
สําหรับการสวดสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตองสวดอยางมีสติและจิตตองนอมไปตามบท

สวดทุกคํา เรื่องศีลแมจะรักษาไดไมครบ ก็ใหสวดแบบนี้ไปกอน  และใหระลึกวา เราตั้งใจ
ทําขอที่เราทําไดแนนอน แตอนาคตจะเลิกขออ่ืนใหไดเด็ดขาด การสวดทุกวันจะทําใหเวลา
เราจะผิดศีล จะมีสติเกิดขึ้นมากั้นไวให อยูดี ๆ จะรูสึกวา พึ่งสัญญาวาจะไมทําและจะทํา
ใหเราชะงัก อยากจะลด ละ เลิก ซึ่งอาจจะคอยเปนคอยไป มันก็ดีกวาที่เราจะปดกั้น
ตัวเอง ไมตั้งใจรักษาเลย  ศีลเปนสิ่งที่สําคัญมากในการนํามาอธิษฐานจิต อยางนอยก็ให
ระลึกวา ระหวางสวดหรือในชวงเวลาหนึ่งในระหวางวัน เชน ภายในชั่วโมงนี้ เราจะไม
ละเมิดศีลแนนอน  ก็เปนกุศโลบายที่ดี ที่จะเปนขั้นแรกของการรักษาศีลไดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไป
ในอนาคต   
 
 

ศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงปญญา เนนทําสิงที่เปนประโยชนและเปนกุศล ไมได
ทําเพ่ือหวังผลตอบแทน เนนที่เหตุและผล แลวคุณจะสวดมนตแบบไมเขาใจไปอีกนานแค
ไหน เหมือนการบอกรักโดยไมเขาใจความหมาย สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แตดันแปลไม
ออก ใจคุณนอมไปแคไหน   บทสวดภาษาไทยจะเหมาะกับฆราวาสและคนรุนใหมเปน
พิเศษ สวนบาลีเอาไวสวดในวัดหรือไมก็ใหพระสวดไป ทดลองสวดเปรียบเทียบกันแลว 
คุณจะเห็นความแตกตางของพลังใจที่ตางกัน 

 



 

คนพุทธในรุนหลัง เปนศาสนาเดียวที่แปลกประหลาดที่สุดในโลก ที่สวดมนตแลว
แปลไมออก แทนที่จะเนนทําความเขาใจในสิ่งที่สวด กลับคิดไปวาเปนสิ่งที่ขลัง ทําแลวจะ
ไดบุญ จะโชคดี  ในขณะที่ทุก ๆ ศาสนา สวดแลวแปลได สวดแลวเขาใจ เนนสวดเพื่อ
ทองจําคําสอนและเนนบูชาคุณของพระศาสดาของเขาเทานั้น  แลวเราจะปลอยลูกหลาน 
สวดมนตแบบเขาไมถึงความหมายไปอีกนานแคไหนกัน  การไมเขาใจความหมาย ทําให
ศาสนากลายเปนแคพิธีการ คนไทยทําบุญเกง แตจะมีสักกี่คนเขาใจในแกนและหลักการ
ของศาสนาไดจริง   สุดทายศาสนาก็เปนไดแคประเพณี ที่เอาไวทําบุญเพื่อหวังผลบุญใน
วันสําคัญเทานั้นหรือ 

 
 
สําหรับการสวดมนตบทนี้ บางคนที่ทํากรรมไมดีมามาก หรือ ทําบุญมานอย      

ก็ตองอดทนใชเวลา เราจะไปสําเร็จเหมือนคนที่ทํามามากกวาเราก็คงเปนไปไมไดและมันก็
คงไมยุตติธรรม ถาเพื่อนคนนึงขยัน อีกคนขี้เกียจมาตลอด และอยูดี ๆ จะไดผลลัพธ
เหมือนกัน ขอใหอดทนทําความดี รับรองไดวา ถาคุณยังมีศรัทธาตั้งมั่นในการทําความดี 
คุณจะไดพบความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นกวาในปจจุบันอยางแนนอนในชาตินี้ 

 
หากสวดมนตทําดีแลว ชีวิตประสบความสําเร็จอยางที่หวัง ก็ไมควรหยุดสวดมนต 

ควรจะสวดไปเรื่อย ๆ บุญกุศลไมตางจากอาหารที่เราจําเปนตองกินทุกวัน ถาคุณขาดขาว 
ขาดน้ํา ไมนานคุณก็ตาย  เชนกัน ถาคุณขาดบุญ ขาดกุศล ขาดพลังจิตที่สวางผองใส     
ไมนานคุณก็จะลมจมไปตามสภาวะทางจิตที่คุณมีนั่นเอง บทสวดบทนี้เปนการรวบรวมสิ่ง
ที่ปลูกฝงในใจ เปนการเทิดพระคุณและกราบขอขมาพระรัตนตรัย การสมาทานศีล การขอ
อโหสิกรรม การแผเมตตา ถอนคําสาบาน ถอนการจองเวร  การอธษฐานจิตสําคัญมาก 
การแคอานหรือทอง หรือฟงบทสวดบทนี้ทุกวัน จะมีผลสูจิตใตสํานึก วึ่งเปนตัวบงการชีวิต
ของเรา ทั้งชาตินี้และชาติหนา  เหมือนหากเราบนทุกวัน วาเปนมะเร็ง จะเกิดกอนมะเร็ง
ขึ้นจริง ๆ ได  การพูดสิ่งที่เปนมงคล ก็จะสงใหเกิดมงคลขึ้นมาในใจ 

 



 

บทนี้อาจจะดูคอนขางยาวสําหรับคนมาใหม แตก็ไมกี่หนากระดาษเทานั้น หาก
แคนี้ยังสวดไมได ยังคิดวายาวเกินไป   ชีวิตนี้ ก็คงไมตองทําอะไรที่มันยากกวานี้แลว      
ซึ่งงานวิจัยระบุวา การสวดมนตเกิน 15 นาทีขึ้นไป จะสงผลตอสมองใหหลั่งสารเคมีดี ๆ 
ออกมา  หากเริ่มตนชีวิตดวยการอธิษฐานจิตที่เปนมงคล ชีวิตก็จะประกอบดวยมงคล     
จะดึงดูดเอาสิ่งดี ๆ คนดี ๆ มาใหทั้งวัน  ดังนั้นควรสละเวลาตื่นเชาอีกนิด สละเวลากอน
นอนซักหนอย เพื่อสวดมนตบทนี้ หรือแมแตจะอานหรือฟงระหวางนั่งรถไปเรียนหรือ
ระหวางทํางานก็ยังสงผลดีไดเชนเดียวกัน สําคัญที่สุดคือใจที่นอมตามบทสวด เขาใจบท
สวด และดําเนินจิตไปตามความหมายของบทสวด 
 

หากไมไดนั่งสวดอยู   จะใชการกราบดวยการยกมือขึ้น   หรือกราบในใจก็ได   
หวังเปนอยางยิ่งวา บทสวดนี้จะเปนประโยชนแกทานไมมากก็นอย ขอเปนกําลังใจให
สําหรับทุกทานที่กําลังมีปญหาชีวิต ขอใหทุกทานเชื่อมั่นเถอะวา ความดีและใจที่ผองใส
เทานั้น ที่จะแกปญหาและนําชวีิตของพวกเราไปสูแสงสวางและความสุขอยางยั่งยืนไดจริง 
ไมวาปญหาชีวิตของคุณจะหนักแคไหน การสวดมนตแบบเขาใจ จะชวยบรรเทาและเปน
จุดสรางบุญ กระตุนความผองใสในใจใหคุณไดงาย และไดผลจริง ไมเสียเวลา ไมเสียเงิน 
และสามารถทําไดทุกท่ี ทุกเวลา ทุกเพศทุกวัย  ยืนยันไดจากคนจํานวนมากที่ไดผลมาแลว
ขอทุกทานเจิรญในทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะครับ   
 
 

หมายเหตุ : ผลทดลองจากผูสวดจริงหลายทานที่แจงมาใหทราบ 
- เกิดปติ สบายใจ น้ําตาไหล (เกิดมากท่ีสุด) 
-ตกงานไมมีเงิน ก็มีงานเขาทันทีท่ีสวดจบ 

-อยากมีลูกทําทุกอยางมาหลายป  สวดเดือนเดียวทองทันที 
-ฯลฯ  ซึ่งผลแตละคนจะไมเทากัน อยูท่ีฐานของบุญท่ีสะสมไวดวย 

(โหลดเสียงสวดมนตบทนีไ้ดฟรีที่ www.jozho.net) 
 



 

“บทสวดประจําวันภาษาไทย” 
บทสวดอธิษฐานจิตแผเมตตาครอบจักรวาล บทสวดบรรเทากรรม  
  
พุทธัง  อภิปูชะยามิ   กราบบูชาอยางย่ิงแดพระพุทธเจา    (กราบ)   
ธัมมัง  อภิปูชะยาม ิ  กราบบูชาอยางยิ่งแดพระธรรม       (กราบ) 
สังฆัง  อภิปูชะยามิ   กราบบูชาอยางยิ่งแดพระสงฆ         (กราบ)   
กราบบูชาบิดามารดา ครูอาจารย ผูมีพระคุณทั้งปวง         (กราบ) 
กราบขอขมาในความผิดที่ทําไวกับเจากรรมนายเวรทั้งปวง  (กราบ)  
 “ ขอนอบนอมแดองคพระพุทธศาสดา   
ผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง ” (3 ครั้ง) 
 
           พระพุทธเจา พระบรมศาสดาผูประเสริฐยิ่ง อยูเหนือพรหม เทวดา มนุษยและ
สัตวทั้งหลาย  ทรงเปนอรหันต  ไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง บริสุทธิ์หมด
จดจากความเศราหมองทั้งปวง เปยมดวยพระมหาเมตตา บําเพ็ญบารมียาวนานหลายภพ
ชาติ   จนบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ สําเร็จเปนพระพุทธเจา           เปนสัพพัญูรอบรู
แตกฉ านในทุกสรรพสิ่ง รูความจริงในธรรมชาติทั้งปวง  เปนครูผูประเสริฐแสดงธรรมสั่ง
สอนเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทรงชี้แนะนําพาเหลาสัตวออกจากกองทุกข  หลุดจากวง
เวียนกรรมที่พาเวียนตายเกิดไมจบสิ้น ทรงมีพระคุณยิ่งใหญ ไมมีผูใดยิ่งกวา  ขาพเจาขอ
กราบบูชาแดคุณของพระพุทธเจาทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้น (กราบ)    
  
ดวยกาย วาจา ใจ หากเคยทํากรรมนาติเตียนแดพระพุทธเจา  กราบขอขมาดวยใจสํานึก
ผิดที่เคยพลาดพลั้งในอดีต  ขอโปรดลดหรืองดโทษใหขาพเจาดวยเถิด   นับแตนี้จนถึง
นิพพาน  ขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แดพระพุทธเจา ขอนอมนําคําสั่งสอนมาประพฤติ
ปฏิบัติ ที่พึ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจาไมมี พระพุทธเจาเปนที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดของ
ขาพเจา  ดวยเหตุนี้ ขออันตรายทั้งปวงอยาได มีแกขาพเจา ขอขาพเจาเจริญในพระ
ศาสนาของพระศาสดา รูธรรมเห็นธรรมไดชัดแจงในชาตินี้ มีความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป
ดวยเทอญ 



 

          พระธรรม คือสิ่งที่พระพุทธเจาตรัสไวถูกตองแลว เปนความจริงแทประเสริฐ 
เที่ยงตรงตอการพิสูจน เปนสิ่งควรฟง ทองจํานอมเขาในใจ  เปนขอปฏิบัติทันยุคสมัย    
ใหผลไดไมจํากัดกาล สงผลดีกับคนทุกวัย        ผูปฏิบัติจะรูไดเฉพาะตน เปนทางแหง
ความหลุดพน ทางสูความพนทุกข ทางบรรลุสูนิพพาน  การศึกษาพระธรรมที่ถูกตอง เปน
ทางเดียวที่สลัดทุกขไดถาวร ไมตองเวียนตายเกิดตอไป พระธรรมมีคุณคายิ่งใหญ ไมมี
ความรูใดยิ่งกวา  ขาพเจาขอกราบบูชาคุณของพระธรรมทั้งปวงทั้งหมดท้ังสิ้น (กราบ)    
  

ดวยกาย วาจา ใจ หากเคยทํากรรมนาติเตียนแดพระธรรม  กราบขอขมาดวยใจสํานึกผิด
ที่เคยพลาดพลั้งในอดีต  ขอโปรดลดหรืองดโทษใหขาพเจาดวยเถิด   นับแตนี้จนถึง
นิพพาน ขาพ  เจาขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แดพระธรรม ขอบูชานอมนําพระธรรมมา
ประพฤติปฏิบัติ ที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรมไมมี พระธรรมเปนที่พึ่งอันประเสริฐองคที่สอง
ของขาพเจา  ดวยเหตุนี้ ขออันตรายทั้งปวงอยาไดมีแกขาพเจา       ขอขาพเจาเจริญใน
พระศาสนาของพระศาสดา รูธรรมเห็นธรรมไดชัดแจงในชาตินี้  มีความเจริญในกุศล
ยิ่งขึ้นไปดวยเทอญ  
  

          พระสงฆ สาวกผูปฏิบัติถูกตองตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ปฏิบัติเพื่อรูธรรม
เปนเครื่องออกจากทุกข จนสําเร็จเปนพระอริยะ ไดแก .. โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี 
และอรหันต  เปนผูเครงครัดในธรรมวินัย  มีศีลบริสุทธิ์ เปยมเมตตา มักนอย สันโดษ เปน
ผูควรกราบไหวบูชา ควรถวายทาน เปนเนื้อนาบุญยิ่งใหญ   ไมมีนาบุญอื่นใดยิ่ง
กวา  พระสงฆมีคุณยิ่งใหญ  เปนเสาหลักดํารงสืบทอดพระศาสนา เผยแผคําสอนของ
พระพุทธเจาจนถึงปจจุบัน  ขาพเจาขอกราบบูชาคุณของพระสงฆทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้น (กราบ)   
  

ดวยกาย วาจา ใจ หากเคยทํากรรมนาติเตียนแดพระสงฆ  กราบขอขมาดวยใจสํานึกผิดที่
เคยพลาดพลั้งในอดีต  ขอโปรดลดหรืองดโทษใหขาพเจาดวยเถิด   นับแตนี้จนถึง
นิพพาน  ขาพเจาขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แดพระสงฆ  ที่พึ่งอื่นนอกจากพระสงฆไมมี 
พระสงฆเปนที่พึ่งอันประเสริฐองคที่สามของขาพเจา  ดวยเหตุนี้     ขออันตรายทั้งปวง
อยาไดมีแกขาพเจา ขอขาพเจาเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา รูธรรมเห็นธรรมไดชัด
แจงในชาตินี้  มีความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปดวยเทอญ  



 

           ขออาราธนาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  มาสถิตในดวงจิตวิญญาณ 
เปนพลังคุมครองปกปองขาพเจาและครอบครัวจากอันตรายทั้งปวง  ทั้งจากสิ่งที่
มองเห็นและมองไมเห็น     ขอใหมีโอกาส มีชีวิตอยูทําความดี สรางกุศลได
เต็มที่      มีจิตตั้งมั่นอยูในเสนทางแหงกุศลตลอดชีวิตจนกวาจะบรรลุถึงนิพพานดวย
เทอญ   
  
          ขาพเจาขอตั้งจิตรักษาศีล จะไมฆา-รังแกคนและสัตว จะไมลักทรัพย-เอาเปรียบ
ผูอื่น  จะไมประพฤติผิดในกาม-นอกใจคนรัก  จะไมโกหก นินทา ดาทอ พูดคําหยาบ-เพอ
เจอ   ไมดื่มเหลาเสพยาเสพติด           ขอขาพเจามีจิตตั้งมั่นรักษาศีล 5 ในทุกภพ
ชาติ  ขอมีปจจัยพรอมทุกดาน เพื่อรักษาศีลไดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไป เมื่อมีเหตุใหตองผิดศีล 
ขอใหมีอุปสรรคขัดขวางใหขาพเจาไมสามารถกระทําสิ่งเหลานั้นไดอยางเด็ดขาด  
  
          กราบขออโหสิกรรมที่เคยทํากรรมนาติเตียน แดพอแม ครูอาจารย ผูมีพระคุณ    
ผูทรงคุณธรรม        สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาทั้งหลาย ขอโปรดลดหรืองดโทษใหขาพเจา
ดวยเถิด ขาพเจาจะสํารวมระวัง และจะเพียรสรางความดีถวายบูชา ขอทุกทานไดโปรด
เมตตารับ และอนุโมทนาในการกุศลทุกครั้งของขาพเจาดวยเทอญ (กราบ)    
   
          กราบขออโหสิกรรมแกสัตวทุกภพภูมิ ที่ขาพเจาเคยเบียดเบียน ทํารายดวยกาย
วาจาใจ ขออภัยในความหลงผิดที่ผานมา บัดนี้ขาพเจาสํานึกผิดแลว และเสียใจในสิ่งที่เคย
ทํา แตก็ยอนไปแกไขอะไรไมได หวังเพียงทุกทานโปรดเมตตาใหอภัย ใหโอกาสทําคุณไถ
โทษ ดวยบุญกุศลทั้งปวง ที่ขาพเจาทําไวแตอดีตถึงปจจุบันและจะทําในอนาคต ขออุทิศให
เจากรรมนายเวรของขาพเจาโดยเฉพาะเปนพิเศษ ขอใหไดรับทุกบุญกอนผูอื่นใด        
โดยเริ่มจากเจากรรมนายเวรอันดับตนๆ ไลลําดับลงมา ขอทุกทานโปรดเมตตารับและ
อนุโมทนาดวยเถิด เมื่อรับแลว ขอใหไปเกิดในภพภูมิที่ดีทันที มีความสุขกายสุขใจ       
พนจากทุกขภัยทั้งสิ้น  แตหากยังไมไปไหน      ก็โปรดเมตตารวมสรางบารมีไปพรอมกับ
ขาพเจา รวมสนับสนุนขาพเจา ใหมีโอกาสทําดีไถโทษแกพวกทาน   ใหยิ่งขึ้นไปดวย
เทอญ (กราบ)  



 

        คําอธิษฐานใดเปนมิจฉาทิฐิ เปนเหตุถวงความเจริญทางโลกทางธรรม  ที่เคยลั่น
วาจาหรือตั้งใจไว        ขอยกเลิกทั้งหมด   ขออนุญาตถอนการบนบาน คําสัญญาใด ที่ให
ไวกับสิ่งศักดิ์สิทธหรือใครก็ตาม แลวหลงลืมหรือไมสามารถทําได  ขอโปรดยกโทษให
ขาพเจา ขอทุกอยางเปนโมฆะเพื่อการเริ่มตนใหม ขอโอกาสแกตัวดวยการทําทาน รักษา
ศีล ทําความดีในดานที่พรอม เพื่อทดแทนสิ่งที่เคยสัญญาไว // ขอถอนคําสาปแชง การตั้ง
จิตจองเวรผูกอาฆาต ขออโหสิกรรมใหกับสัตวทั้งหลายทุกรูปนาม ที่เคยเบียดเบียน
ขาพเจา ขอยกโทษใหทั้งหมด    ขอทุกทานจงมีสุข พนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเทอญ          
  
          ดวยเหตุแหงกุศลทั้งหลายที่ขาพเจาสรางสมมาแตอดีตถึงปจจุบัน ขอนอมเปนพลัง
ปกปองคุมครองขาพเจาและครอบครัว ใหพนจากภัยอันตรายและวิญญาณรายทั้ง
ปวง   ขอจงทําลายความหลงผิดยึดติดลงไดในเร็ววันนี้ ขอใหตั้งมั่นอยูในสัมมาทิฐิ มีตา
สวางในทุกเรื่อง  สิ่งใดเปนกุศล ขอทําสําเร็จโดยงาย สิ่งใดเปนทุกขอกุศล เปนเหตุตกต่ํา
กวาปจจุบัน เปนทางสูอบายภูมิ ขออยาใหขาพเจาทําสําเร็จอยางเด็ดขาด  เมื่อมีปญหา
ขอใหแกไขไดโดยงาย ขอใหมีปจจัยและสุขภาพที่พรอม ในการดูแลตนและครอบครัว    
ทําประโยชนใหกับสวนรวมไดโดยงาย ขอความดีที่ทําไวจงปรากฏผลในเร็ววัน เพื่อเปน
กําลังใจในการรักษาศีล  และการทําความดีใหยิ่งขึ้นตอไปดวยเทอญ  
   
          ขอนอมบุญกุศล อุทิศบูชาถวาย แดพระรัตนตรัย  บิดามารดา ปูยา ตายาย      
ครูอาจารย ผูมีพระคุณทุกรูปนามจากทุกภพภูมิ แด..(พระและนักบวชรวมถึงเทวดาที่
ขาพเจานับถือ)...แดสมเด็จโต หลวงพอพุธ หลวงตาพระมหาบัว สมเด็จพระสังฆราช  
พระมหาราชทุกพระองค พระเจาตากสิน พระนเรศวร พระพุทธยอดฟา พระปยะ(ร.5)  
พอขุนราม กรมหลวงชุมพร พระศาสดาและนักบวชผูทรงความดีทุกศาสนา  นอมกุศลสง
ใหเจากรรมนายเวรและครอบครัวของขาพเจาทุกภพชาติ แดเทพเทวาทุกภพภูม ิ       
พระโพธิสัตว ทาวมหาราชทั้งสี่ อินทร พรหม ยม ยักษ คนธรรพ กุมภัณฑ นาค อสูร    
พระภูมิเจาที่  ในหลวงพระราชินี พระสยามเทวาธิราช เจาพอหลักเมือง เจาทุง เจาทา  
เจาปา เจาเขา ทหาร ตํารวจ ขาราชการผูทรงความดีทุกสาขาอาชีพ เทวดาและวิญญาณ
ทั้งหลาย   ที่อยูในน้ํา บนบก บนตนไม หรือในอากาศก็ดี  ปศาจ เปรต สัมภเวส ี       



 

สรรพสัตวทั้งหลายทุกภพภูมิทั่วหมื่นจักรวาล อนันตจักรวาล....  ขอทุกทานไดโปรดรับ
และรวมอนุโมทนา  ขอโปรดอภัยความผิดที่เคยลวงเกิน ขออยามีเวรตอกันอีกเลย ขออยา
เบียดเบียนซึ่งกันอีกเลย ขอทุกทานจงมีสุข  พนจากทุกขภัย ปลอดจากอกุศลจิตทั้งสิ้น
เทอญ  //  

ขอสงบุญกุศลเปนพิเศษใหกับเหลาเทวดา มนุษย และวิญญาณทั้งหลาย          
ที่สนับสนุนคุมครอง และมีเมตตากับขาพเจาตลอดมา ขอทานทั้งหลายจงมีแตความสุข 
เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม สุขภาพแข็งแรง  การงานมั่นคง รุงเรืองดวยทางที่เปนกุศล 
มีความสุขกายสบายใจทุกดาน  นอมสงถึงเจากรรมนายเวรของทานทั้งหลาย ไดโปรดรับ
บุญกุศลที่ขาพเจาอุทิศใหดวย ขอจงมีความสุข และโปรดงดโทษ ใหกับทานทั้งหลายที่
สนับสนุนและคุมครองขาพเจาทุกรูปทุกนามดวยเทอญ  

    
กุศลใดบําเพ็ญมาแตอดีต ขอรวมเปนกําลังเพื่อบรรลุธรรมในสมัยพระพุทธเจา

องคปจจุบันดวยเถิด   หากยังตองกลับมาเกิด ขอใหไดเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา  
เปนผูมีสติ มีปญญา สมาธิ หิริโอตตัปปะ ทรงศีลบริสุทธิ์ เปนสัมมาทิฐิ ประกอบสัมมา
อาชีพ พึงพอใจการศึกษาปฏิบัติธรรมที่ถูกตอง มีปจจัยพรอมสมบูรณทุกดาน ในการดูแล
ตนและครอบครัว ในการเผยแพรศาสนาและชวยเหลือผูอื่นไดเต็มที่  ดวยบุญกุศลทั้งหมด
ทั้งมวลของขาพเจา ขอใหมีพรอมทุกสิ่ง  เพื่อการปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรม ไดโดยงายใน
ชาตินี้ ในเร็ววันนี้ดวยเทอญ  สาธุ  
 
(บทปลงอสุภะ /มรณานุสติ ควรนํามาทองและพิจารณา หรือฟงบอยๆ) 

รางกายมนุษยเต็มไปดวยของสกปรก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก  น้ํา
เลือด น้ําเหลือง ขี้มูก ขี้หู ขี้ตา อุจจาระ ปสสาวะ  มนุษยไมตางจากถุงหนังที่เต็มไปดวยขี้  
คนสวยคนหลอไมมีจริง มีแตถุงขี้ เดินไปมา พรอมจะปลอยกลิ่นเหม็นคละคลุงได
ตลอดเวลา  คนรักไมใชของแนนอน หากศีลและบุญไมเสมอกัน เกิดชาติใหมก็ตองแยก
ยายกลายเปนคูของคนอ่ืน ความทรมานจากการไมสมหวังและตองพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่
พอใจ ความเหนื่อยยากลําบากกายใจทั้งหลายในโลกนี้ ยังเทียบไมไดกับความทุกขที่ตอง
ตายกลายเปนผี ที่ไรซึ่งการสะสมบุญกุศลไวมากพอ 



 

รางกายมนุษยเปนรังแหงโรค เปนของเปราะบาง พรอมจะปวยและตายไดทุกเมื่อ 
ไมมีใครเลยสักคน   ที่จะพนความแก ความเจ็บ ความตายไปได  ทุกครั้งที่เราหายใจเขา
ออก จะมีคนพึ่งตายและกําลังจะตายอยูที่ใดที่หนึ่งในโลกนี้เสมอ  คนตายในวันนี้ มักไม
เคยคิดวาตัวเองจะตองตาย ไมมีใครกําหนดไดวาเราและคนที่เรารักจะตายเมื่อไหร  ควร
เรงทําความดีกับคนที่เรารักและรักเราใหมากที่สุดกอนที่จะสายไป  ไมควรประมาทในชีวิต 
หมั่นสะสมบุญกุศลดวยการรูจักเสียสละ ใหทานรักษาศีล สวดมนตฟงธรรม กตัญูตอผูมี
คุณ ขวนขวายชวยเหลือผูอื่น หมั่นสังเกตมองดูจิตภายใน วากําลังรูสึกอยางไร  หมั่น
รูสึกตัวทั่วรางกาย วากําลังขยับหรือตั้งอยูทาไหน ฝกใหอภัยทําจิตผองใสใหไดตลอดทั้งวัน  

 
บุญและจิตผองใสมีเมตตาจะนําไปสูสุคติ ไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีแตความสุข   

ความชั่วและจิตเศราหมอง โกรธแคนเห็นแกตัวจะนําไปสูทุคติ ไปเกิดในภพภูมิที่ลําบากมี
แตความทุกข   ลาภ ยศ สรรเสริญ ความรัก ความโกรธ ปญหาชีวิตและความทุกข
ทั้งหลาย คือของชั่วคราว เปนแคละครชีวิตปลอมๆ ฉากหนึ่ง เปนเรื่องของโลกนี้ที่ไมนาน
ตางคนก็ลืมกันหมดสิ้น นอกเหนือจากบุญกุศลแลว ทุกสิ่งที่ เคยมี เคยเปน เคยทํา            
ไมมีประโยชนสําหรับเราอีกเลยในหลายภพชาติขางหนา ที่เราตองเผชิญกันอีกยาวไกล 
หากยังไมบรรลุธรรม  

โชคดีที่เราไดเกิดเปนมนุษย ซึ่งเปนภพภูมิเดียวที่ทําบุญไดมากและงายที่สุด วันนี้
เรายังมีชีวิตอยู ยังสวดมนต ยังฟงธรรมะไดรูเรื่อง ยังมีโอกาสอีกมากในการสะสมบุญกุศล 
เพื่อบรรเทาบาปที่เคยผิดพลาดมาในอดีต เพื่อเปนความสุขความเจริญในโลกนี้และสง
ตอไปถึงโลกหนา ซึ่งหลายคนไมมีโอกาสดีแบบนี้อีกแลว เพราะเขาเหลานั้นพึ่งหมดลม
หายใจจากไป โดยไมรูวาอีกนานแคไหนจะไดเกิดเปนมนุษย ไดมีโอกาสสะสมบุญไดงาย
แบบพวกเราอีกครั้ง  

 
ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต สัตวทั้งหลายตองตายหมดดวยกันทั้งสิ้น สังขาร

ทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง   มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา เกิดขึ้นแลว  ยอมดับไป   
ความสงบระงับดับไปแหงสังขารนั้น เปนสุข   (ทําสมาธิตออยางนอย 5-10 นาทีจะดีมาก 
เสร็จแลวกราบลาพระกอนเลิก 5 ครั้งเหมือนตอนเริ่มตน) 



 

* เกี่ยวกับผูเรียบเรียง  :  โจโฉ  www.jozho.net 
 
จากคนเสเพลติดเหลายาและการพนัน พยายามหาทางออกใหชีวิต จนมาเจอคําตอบใน
พุทธธรรม จึงหันมานับถือศาสนาพุทธ เคยออกอัลบั้มเปนศิลปนเดี่ยว เปนดีเจและพิธีกร 
สุดทายสละงานทางโลกเพื่อเผยแพรศาสนาเต็มตัว  เปดเวปไซดใหโหลดธรรมะฟรี     แตง
เพลงธรรมะ ผลิตเสียงอานธรรมะหลายชุด แจกฟรีแลวหลายแสนแผน  เขียนคอลัมภ
ธรรมะในนิตยสาร  รับเชิญเปนวิทยากรอบรมคุณธรรมดานวิทยาศาสตรทางจิต และดาน
การดูแลผิว ดูแลสุขภาพดวยธรรมชาติบําบัด  ฯลฯ  
 
" งานบรรยายเชิงคุณธรรม โดย : โจโฉ  "   
- บาปบุญในแงมุมวิทยาศาสตร ความดีชั่วเปนพลังงาน วัดคาพิสูจนไดจริง  
- การสวดมนต-สมาธิ ทําดี คิดดี แมการกอดบอกรักพอแม ทําใหสุขภาพดี  
  ผิวสวย มีสวนพัฒนาสมอง ทําใหฉลาด ดึงดูดคนดีๆ เขามาในชีวิตไดอยางไร   
- รองเพลงคุณธรรมประกอบภาพ ปลุกสํานึกรูคุณพอแม-รักนวลสงวนตัว   
- วิธีสรางกระแสคลื่นพลังจิตดี เพื่อเพิ่มศักยภาพใหคนทุกวัย   
- แฉความจริงเรื่อง ดูดวง แกกรรม แกบน ฮวงจุย เพื่อเลิกงมงายไมถูกหลอก  
- แนะแนวการเลือกเรียนหรือเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสม ดวยวิถีแหงบุญ   
- การแกปญหาเยาวชนและเด็กเกเร / ธรรมชาติ-จิตบําบัด  ลดน้ําหนักดูแลผิว 
- ตัวอยางบุคคลทั่วโลกที่ประสบความสําเร็จ เพราะคิดและทําอยางไร ฯลฯ  
 
 

โหลดเสียงอานหนังสือ ติดตามและติดตอไดที่  
www.jozho.net  

www.facebook.com/jozho.net 
Email :   jozho.net@gmail.com 

(หรือพิมพคําวา โจโฉ คนหาในกูเกิ้ลไดเลย) 


